
Distanční výuka 8. třída  
(23. 11. až 27. 11. 2020) 

 

Milí osmáci, 

posílám přípravu na další týden. Na stránkách máte také odkaz, na kterém si můžete 

prohlédnout referáty z dějepisu, které jste mi posílali v předminulém týdnu.  

Kdy nastoupíte do školy, ještě v tuto chvíli nevím. Od 30. listopadu začíná střídavá 

prezenční výuka, ale je možné, že budete ve skupině, která nastoupí až v druhém týdnu 

(tedy 7. prosince). Sledujte proto bedlivě informace na školním webu, tam se včas vše 

dozvíte.  

V tomto týdnu se také uskuteční třídní schůzky (konzultace s vyučujícími na 2. stupni). 

Budou se konat formou videokonferencí. Jednotliví vyučující budou ve svých 

videomístnostech a rodiče se budou moci připojit přes jméno učitele na stránkách školy. 

(Stejně, jako když se vy připojujete na videovýuku – máte s tím bohaté zkušenosti, takže 

rodičům jistě ochotně pomůžete.) Termín třídních schůzek – čtvrtek 26. listopadu od 17:00 

do 17:30. Všechny potřebné informace budou i na stránkách školy. 

 

Přeji všem hodně sil, pevnou vůli a chuť do práce.  

Jarmila Štouralová 

 

  



Matematika 8 (23. až 27. listopadu 2020) 

Lineární rovnice 
Videokonference 

V tomto týdnu budeme mít 3 videokonference (páteční bude kombinovaná). 

Na 1. videokonferenci (úterý) si připrav vyřešenou úlohu 1 

Na 2. videokonferenci (čtvrtek) si připrav úlohy 2 a 3 (také vyřešené) 

Na 3. videokonferenci (pátek) si připrav jen sešit a tužku 

 

Rovnice v úloze číslo 4 mi pošli do pátku (i s postupem řešení) 

– kdo bude mít alespoň jednu správně, získá 1  

 

1) Vyřeš rovnice: 

5(𝑎 − 1) = 𝑎 − 1 

5(𝑏 − 1) + 3(2𝑏 − 3) = 5(1 + 2𝑏) 

3𝑐 − 2(𝑐 − 7) = 3(𝑐 − 3) + 1 

3𝑑 + 3,2 = 3,8 − 𝑑 

0,5(𝑒 − 4) + 𝑒 = 7 
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2) Urči hodnotu neznámé ve sčítací pyramidě (v posední jsou dvě různé neznámé): 
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3) Vyřeš slovní úlohy: 

a) Ve třídě je 27 dětí. Dívek je dvakrát více než chlapců. Kolik je ve třídě dívek? 

b) Součet čtyř po sobě jdoucích přirozených čísel je 106. Jaké je nejmenší z čísel? 

c) Do květinářství přivezli květiny. Polovina zásilky byly růže, třetina gerbery. Zbytek 

tvořilo 15 karafiátů. Kolik květin přivezli do květinářství? 

d) Na koupališti bylo o 28 dospělých víc než dětí. Celkem bylo na koupališti 96 osob. 

Kolik bylo na koupališti dětí? 

e) Trojnásobek neznámého čísla zvětšený o devět a dvojnásobek stejného čísla 

zmenšený o čtyři dávají dohromady 90. Jaké je neznámé číslo? 

 

4) Rovnice na 1 (pošli nejen výsledek, ale i postup tvého řešení – i kdyby nevedl až k výsledku)  

– jedná se o náročnější počítání, které jsme zatím neřešili. Tvým hlavním úkolem je pokusit 

se vymyslet, jak lze takové rovnice řešit. Všichni se o to pokuste, využijte různá prostředí, 

váhy, obrázky, pokus/omyl, schémata, … co vás napadne. Nic se naděje, pokud tě tvůj 

způsob řešení nedovede k cíli. Důležitá je cesta. (Vhodný způsob řešení najdeme společně 

v příštím týdnu při videokonferenci nebo ve škole). 
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Český jazyk 8 (23. až 27. listopadu 2020) 

Mluvnice 

1. Do sešitu školního si vytiskni a vlep: 

Číslovky 

- u číslovek určujeme (stejně jako u 1, 2, 3) mluvnické kategorie: pád, číslo, rod 

- pravopis číslovek: a) tečku píšeme: pouze za 4 řadovými, které jsou vyjádřeny 

číslicemi (např. 3. místo, píšeme 12. cvičení, čtu V. kapitolu…) 

- b) tečku nepíšeme: za datem napsaný zlomkem (např. 30/6) 

za letopočtem (např. v roce 2020) 

za označením kapitoly, strany, cvičení…, pokud stojí číslovka za tímto 

jménem (např. Čtu kapitolu 12. Vypracoval cvičení 8 na straně 20…) 

Čtení a psaní číslovek složených 

- číslovky 21 – 99 čteme a píšeme dvojím způsobem: 

a) odděleně (např. dvacet jedna, devadesát devět…) 

b) jednoslovně – v obráceném pořadí  (např. jedenadvacet, devětadevadesát…) 

- číslovky od 100 

a) píšeme každou část zvlášť (např. 3524 – tři tisíce pět set dvacet čtyři) – každá část 

se skloňuje zvlášť – např. bez tří tisíc pěti set dvaceti čtyř) 

b) čteme více způsoby (např. roku 1983 – roku tisíc devět set osmdesát tři  

devatenáct set třiaosmdesát  

roku tisícího devítistého osmdesátého třetího 

devatenáctistého třiaosmdesátého 

2. Na 1. videokonferenci si připrav učebnici, sešit školní, vytisklé poznámky, psací potřeby 

a sešit na sloh! 

 

3. Na 2. videokonferenci si připrav pracovní list a psací potřeby. 

Pracovní list  

1. Urči druh číslovek: 

dvacet čtyři hodin -     mnohonásobně větší – 

prvního září -     devatero životů – 

jedenkrát za den -    málo dní v roce – 

dvanáct set dvanáct -    několikrát na rok –    

 

2. Ve kterém bodě je chybný tvar číslovky? 

a) Přišel za mnou asi se stem otázek. 

b) Vědci se zabývají miliardami hvězd. 

c) Mluvila jsem asi s tisíc lidmi. 

d) Přemýšlím o milionu různých věcí. 



3. Ve kterém bodě je číslovka ve správném tvaru? 

a) Mezi tolik hosty ji nemohl vůbec najít. 

b) Akrobatovi se po několik pádech podařilo vstát. 

c) Tato metoda se zatím vyučuje jen v málo školách. 

d) Přehodnocoval řešení z mnoho různých stran. 

 

4. Ve kterém bodě je chybně zapsané spojení číslovky s počítaným předmětem? 

a) Ve škole je dvě stě třicet dva žáků. 

b) Ve škole je dvě stě dvaatřicet žáků. 

c) Ve škole je dvěstě dvaatřicet žáků. 

d) Ve škole jsou dvě stě třicet dva žáci. 

 

5. Ve kterém bodě musí být za číslovkou doplněna tečka? 

a) Obrázek si prohlédněte na straně 42 dole. 

b) V 15 minutě 3 třetiny bylo utkání rozhodnuto. 

c) V roce 1984 byla J. Seifertovi udělena Nobelova cena. 

 

6. Vysvětli, jaký je významový rozdíl v následujících spojeních. 

 

a) troje dveře – trojí dveře  c) čtvery plavky – čtvero plavek 

 

b) dvojí láska – dvě lásky  d) tři mouky – trojí mouka 

 

 

4. Na 3. videokonferenci si připrav pracovní sešit a psací potřeby. 

 

5. Samostatně vypracuj cvičení z PS – str. 45/ cv. 12, 13, 14 (vlastní kontrola) 

 

6.Vyplň si online test – bude hodnocen  

(1 – 2 ch. – 1; 3 – 4 ch – 2; 5 – 6 ch. – 3; 7,  8, 9 ch. – 4; 10 a více ch. – 5; hodnota C)  

– do pátku (27. listopadu) 

https://forms.gle/2bXz5KHQ3g5xPtCy8 

 

 

 

 

https://forms.gle/2bXz5KHQ3g5xPtCy8


Literatura 

1. Do sešitu si vlep následující informace a průběžně se nauč! 

Čechy v období renesance a humanismu 

- Viktorin Kornel ze Všehrd 

- Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic 

- Václav Hájek z Libočan 

- Daniel Adam z Veleslavína 

-1. česky tištěná kronika = Kronika trojánská (o Trojské  válce a jejích hrdinech) 

- vzor spisovné češtiny = Bible kralická 

Baroko 

- z portug. barocco = nepravidelná perla 

- 16. – 17. st. 

- Evropa prochází dobou neklidu a nejistoty 

- náboženské spory vyvrcholily  třicetiletou válkou 

- z renesance přejímá touhu po poznání 

- člověk se obrací k Bohu (hledá nadpřirozené jistoty) 

- v literatuře se používají protiklady (dobro x zlo, hrůza války x život v ráji) 

- zobrazení lidského utrpení, bolesti 

Jan Amos Komenský (1592 – 1670) 

- působil jako učitel – „Učitel národů“ 

- knězem jednoty bratrské 

- tragický život (žena a děti mu zemřely na morovou nákazu) 

- odešel do polského města Lešna 

- po požáru přišel o řadu cenných rukopisů a o podklady ke slovníku jazyka českého 

- poté odešel do Nizozemí, pohřben v Naardenu 

- dílo: Didaktika 

Orbis pictus 

Dveře jazyků otevřené 

Labyrint světa a ráj srdce 

 

2.Přečti si uk. v čítance na str. 41, 42 – Didaktika (nejprve se seznam na straně 41 

s vysvětlivkami k textu) 

- do sešitu vypracuj odpověď na otázky  (v heslech ) a odešli mi na 

sladkova@zsvacov.cz 

1. Pro koho mělo být vzdělání podle Komenského určeno? 
2. Jak by měla podle něho vypadat škola? 

 

Sloh 

- jednotlivé úkoly budou sdíleny při videokonferenci, připrav si pouze sešit a psací 

potřeby (na pondělí) 

mailto:sladkova@zsvacov.cz


Anglický jazyk 8 (23. až 27. listopadu 2020) 
Milí osmáci, 

tento týden nás čekají opět dvě videokonference (úterý, pátek). Sledujte prosím pozorně, co 

si na kdy máte připravit a co odeslat ke kontrole. Děkuji! 

Vytiskněte si a nalepte si do sešitu z gramatiky (nebo opište): 
Tuto gramatiku si projděte (zopakujte) 
 

 

 



 

Učebnice 

str.20/úvod – projdeme společně při videokonferenci v úterý 

str.20/cv.1 – ústně vytvořte otázky v minulosti (Did + podmět + infinitiv + ….?) 

str.20/cv.3 – do školního sešitu →zkontrolujeme při videokonferenci v úterý 

str.21/cv.6 – poslech (na stránkách školy) 
                    - seřaďte roky tak, jak slyšíte 



str.21/cv.7 – poslech (na stránkách školy) 
                    - do školního sešitu – zapište správně rok 
→zkontrolujeme při videokonferenci v pátek 

str.21/cv.8 – poslech (na stránkách školy) 
                     - do školního sešitu zapište správný údaj, který slyšíte 
→zkontrolujeme při videokonferenci v pátek 

 

Pracovní sešit 

str.18/cv.1,2 – uděláme společně při videokonferenci v úterý 

str.19/cv.4,6,7 

→  tato cvičení pošlete ke kontrole do pátku 27.11. na email: fridrichova@zsvacov.cz 
!Tento úkol bude hodnocen! 
  

Opakujte slovíčka Unit 2 

  

mailto:fridrichova@zsvacov.cz


Německý jazyk 8 (23. až 27. listopadu 2020) 
EINHEIT 1  

Videokonference v pondělí 23. 11.  

                         připrav si školní sešit a odpovědi na 6 otázek – cv. 6/str. 15                                                  

                        (bylo zadáno minulý týden)  
 

● do školního sešitu si přelož tato spojení – procvičujeme sloveso RAD FAHREN a 

FERNSEHEN 

1. já jezdím na kole    6. Max se nedívá na TV 

2. ty se díváš na televizi   7. babička nejezdí na kole 

3. Monika jezdí na kole   8. jeho strýc se dívá na TV 

4. my se díváme na televizi   9. její sestra jezdí na kole 

5. oni nejezdí na kole    10. dívám se na TV 

Uděláme společně při videokonferenci. 
 

● učebnice 

str. 16/ cv. 9 – Poslouchej, co je správně. Správný text napiš do sešitu.   

cvičení pošli do pátku na můj mail: kulova@zsvacov.cz Děkuji!  
 

● pracovní sešit 

str. 13/ cv. 13 – Hledej ve dvojsměrce slovesa a použij je ve větách. Napiš minimálně 5 vět. 
 

● procvičuj slovíčka z 1. okruhu 

 

Přírodopis 8 (23. až 27. listopadu 2020) 

Svalová soustava 

Zopakuj si znalosti o svalech v testu na odkazu: https://forms.gle/QfoBPgusUwnhFPKk9  

Test bude hodnocen, ale bodován bude až při kontrole – neděs se tedy, když se ti objeví, 

že máš 0 bodů – body budu přiřazovat ručně. Hodnocení i počet bodů uvidíš na škole online.  

mailto:kulova@zsvacov.cz
https://forms.gle/QfoBPgusUwnhFPKk9


Chemie 8 (23. až 27. listopadu 2020) 

Chemická vazba 

Na stránkách školy je prezentace – podívej se na ni a vypiš si z ní do sešitu důležité pojmy 

Vypracuj následující úkoly – obě cvičení mi pošli. 

1. Podle hodnot elektronegativity z tabulky, urči, jaký druh vazby bude mezi atomy: 

Příklad: Na2O (oxid sodný) 

sodík elektronegativita 0,9   rozdíl elektronegativit: 3,5 – 0,9 = 2,6 

kyslík elektronegativita 3,5      → iontová vazba 
 

HF (kyselina fluorovodíková) 

PbS (sulfid olovnatý) 

MgO (oxid hořečnatý) 

ZnBr2 (bromid zinečnatý) 
 

2. Z předchozího cvičení vyber iontové sloučeniny – urči u nich, který prvek bude kationt  

a který aniont (doplň jejich náboje) 

Příklad: Na2O  Na = kationt (+) O = aniont (–)      

 

  



Fyzika 8 (23. až 27. listopadu 2020) 
- učebnice: str. 42 - 45: Fotoaparát, videokamera – přečíst; poznámky přepsat do sešitu fyziky: 

Fotoaparát, videokamera = optické přístroje 

FOTOAPARÁT - vytváří obraz pozorovaného předmětu na vhodné médium (médiem byl v minulém 
století filmový pás, v současnosti je to světelný snímač - čip) 
- základní optickou součástí každého fotoaparátu je objektiv (= optická soustava složená z několika 
čoček, jako celek má vlastnosti spojky), který vytváří na snímači skutečný, ale převrácený obraz 
- další důležitá součást fotoaparátu je clona, většina digitálních fotoaparátů má zoom 
- profesionální fotografové používají tzv. zrcadlovky 
VIDEOKAMERA – pracuje na podobném principu jako fotoaparát 
- zaznamenává sled událostí (standardní videokamery zaznamenávají 24 snímků za sekundu), vše je 
zaznamenáváno na paměťové médium (v minulosti videokazety, v současnosti DVD, paměťové karty, 
vestavěný pevný disk) 
- existuje jednočipová a tříčipová videokamera   

___________________________________________________________________________ 

Úkol: Pracovní list: Opakování – OPTIKA: Zakroužkuj správné odpovědi: (zkontrolujeme 26.11.) 

1. Jak velký je úhel dopadu, jestliže dopadající a odražený paprsek svírají 90°? 
a) 90° 
b) 180° 
c) 45° 
d) nelze určit 
2. Je-li úhel dopadu α = 30° a úhel lomu β= 42°, potom: 
a) nastal lom ke kolmici 
b) nastal lom od kolmice 
c) se paprsek pohyboval napřed v opticky řidším a pak v opticky hustším prostředí 
d) lom nenastal 
3. Na křižovatkách se používá vypuklé zrcadlo, protože vytváří obraz: 
a) zvětšený, skutečný 
b) skutečný, zmenšený a výškově převrácený 
c) zdánlivý, zmenšený a vzpřímený 
d) stejně velký, stranově převrácený, přímý a zdánlivý 
4. Paprsek procházející rovnoběžně s optickou osou vypuklého zrcadla se odráží: 
a) tak, jako by vycházel z ohniska 
b) tak, jako by vycházel ze středu křivosti 
c) opět rovnoběžně s optickou osou 
d) tak, jako by vycházel z vrcholu zrcadla 
5. Čočka spojka je: 
a) uprostřed nejsilnější 
b) všude stejně silná 
c) uprostřed nejslabší 
d) rozptylka 
6. Při zobrazení rozptylkou je obraz vždy: 
a) přímý, zmenšený, zdánlivý 
b) zvětšený, přímý, zdánlivý 
c) zvětšený, převrácený, skutečný 
d) zmenšený, skutečný, převrácený 
7. Čočka krátkozrakého oka vytváří bez korekce brýlemi obraz: 
a) pod sítnicí 
b) před sítnicí 
c) za sítnicí 
d) na sítnici  



Dějepis 8 (23. až 27. listopadu 2020) 

Rusko v 17. a 18. století 

1. Doplň slova do textu, pomůže ti učebnice str. 27 až 31 (doplněný text si nalep nebo 

přepiš do sešitu): 

Ruský panovník používal titul ___________. Na počátku 17. století vymřel rod Rurikovců a na 

trůn nastoupili _______________. Velmi přísný absolutistický způsob vlády s tvrdým 

nevolnictvím v Rusku se nazývá _______________.  

V roce 1689 nastoupil na Ruský trůn car ____________________, který se snažil Rusko 

rozvíjet. Získal přístup k Baltskému moři a založil nové sídelní město ___________________. 

Zahájil také rozsáhlé ______________, které vedly k rozvoji zaostalého Ruska. Podporoval 

vzdělání, zakládal manufaktury, sjednotil výběr daní. Daně nově platili všichni _________, 

k tomu muselo být provedeno první ruské sčítání ________. V reformách pokračovala i 

carevna ___________________. Získala přístup i k ____________ moři, centralizovala státní 

správu a zavedla platy pro státní _____________. Podporovala vzdělání, vědu a umění.  

I přes reformy se situace v Rusku zlepšovala jen velmi ___________. 

 

2. Na mapě je část  Ruska v 18. století (zelené je území ovládané Petrem I. Velikým).  

Přiřaď správné číslo z mapy a informaci: 

• Nové město a přístav založený Petrem I. Velikým 

 číslo z mapy: 

 jméno města: 

• Přístup k Černému moři získaný Kateřinou II. Velikou 

 číslo z mapy: 

 název poloostrova, který ovládla: 

 

 

  
1 

2 

 



Zeměpis 8 (23. až 27. listopadu 2020) 
Ahoj osmáci, 

doufám, že Vám posílám podslední úkoly na doma. Pokud všechno dobře dopadne měli 

bychom se vidět 30. listopadu ve škole. Jako vždy si poznámky vytiskněte a nalepte nebo 

přepište do sešitu. Pracovní list (na konci) mi, prosím, pošlete do pátku 27.11.2020 ke 

kontrole na e-mail reditel@zsvacov.cz. 

Kdo nemá možnost tisku, může si pro pracovní list dojít do školy jako každý týden. V pondělí 

11.30 – 13.00 nebo ve středu 11.30 – 13.00. 
 

LICHTENŠTEJNSKO 

  -  patří mezi nejbohatší státy světa  

• má bohatou historii a nádhernou přírodu.  

 
hlavní město maličkého knížectví Lichtenštejnska: 
……………………………………(najdi a doplň) 
je sídlem panovníka, lichtenštejnského knížete.  
Zámek Vaduz - obydlí knížecí rodiny, které je 
však pro veřejnost nepřístupné.  
Největší pozornost turistů přitahuje především 
Lichtenštejnská galerie 

 

• Rozloha: 160 km² 
• Klima: mírný pás 
• Správní členění: 11 komunit 
• Forma vlády: konstituční monarchie  
• Hlava státu: ....................................................(najdi a doplň) 
• Datum vzniku: 1806 
• Státní zřízení: knížectví 
• Počet obyvatel: …………………………………………………..(najdi a doplň) 

 
Zajímavosti  Lichtenštejnska 

• Úřední jazyk: němčina 
• Nejvyšší bod - Grauspitz (2 599 m) 
• Nejnižší bod - Ruggeller Riet (430 m)  
• Doprava: 18,5 km železnice, 250 km silnice 
• Měna: švýcarský frank (CHF) 
• není členem Evropské Unie. 
• Lichtenštejnsko patří společně se Švýcarskem k jedněm z nejrozvinutějších a 

nejbohatších států světa.  
• Díky přímé demokracii má hlava státu značné pravomoci, o které může přijít i z rukou 

lidu, kteří jej mají právo odvolat v případě hromadné nespokojenosti. 
• o Lichtenštejnsku se často mluví jako o malém daňovém ráji. 
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Švýcarsko 
 rozloha: 41 000 km2 
 obyvatelstvo: ………………………………….(najdi a doplň) 
 st. zřízení: federativní republika 
 úř. jazyk : ……………………………………………………………………………………………..(najdi a doplň) 
hl. město: ……………………………………………….(najdi a doplň) 
Hlavní město je známé pro krásné kašny, kterých bylo postaveno už více než sto. 
měna: švýcarský frank 
poloha – výhodná na západě střední Evropy 

povrch – 70 % povrchu tvoří Alpy  
nejvyšší hory: Monte Rosa (4634 m), Matterhorn (4478 m) 
podnebí – ovlivněno výškou, mírné, vysokohorské, subtropické 
vodstvo  
 – hlavní pramenná oblast evropských řek (Rýn, Rhona, Inn) 
 - jezera ledovcového původu: Bodamské, Curyšské, Ženevské 
obyvatelstvo  
- jazyková (4 úřední) a náboženská různorodost 
- katolíci a protestanti 
- ženy nejvyšší věk v Evropě 82,5 
 
Zajímavosti: 
město Ženeva: Je multikulturní město – žijí zde lidé asi 70 různých národností. 
Také je sídlo mnoha mezinárodních organizací.  
přesné strojírenství – hodinky SWATCH, nože 
farmaceutické výrobky – léčiva, kosmetika 
potraviny – sýry, máslo, čokoláda Nestlé 
tunely v Alpách - třetí nejdelší silniční tunel na světě Sv. Gottharda 
zimní turistika : Alpy – St. Moritz, Davos,  
letní turistika: subtropické Lugano a Locarno 
městská turistika: Luzern, Bern 
železniční tratě: Glacier express, Bernina expres (nejpomalejší rychlíky světa) 
CERN - Evropská laboratoř pro fyziku částic(Pracuje zde přes 9000 vědců z celého světa) 
 
Na těchto adresách se můžete podívat na Švýcarsko (adresu si zkopírujte do vyhledávače) 
 
https://www.myswitzerland.com/en-ch/destinations/attractions/railway-
experiences/spectacular-journeys-search/trainrides/              (trasy) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Dq6XDMBUwss              (zajímavosti) 
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PRACOVNÍ LIST 

Pracovní list mi, prosím, pošlete do pátku 27.11.2020 ke kontrole na e-mail 

reditel@zsvacov.cz. 

Kdo nemá možnost tisku, může si pro pracovní list dojít do školy jako každý týden. V pondělí 

11.30 – 13.00 nebo ve středu 11.30 – 13.00. 
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