
Učivo pro 8. ročník: 25. – 29. 5. 2020 

Český jazyk: 

 Mluvnice: 

 zkontroluj si grafický zápis souvětí ve cvičení z minulého týdne 
1/  Je jasné, že v komedii musí vždycky všechno dobře dopadnout.   1VH, že 2VV podmětná. 

2/  Kdybys byl přišel včas, mohli jsme je ještě stihnout.   Kdybys 1VV příslovečná podmínková, 2VH. 

3/  Podívej se tam, kde končí les a začíná louka.    1VH, kde 2VV příslovečná místní. 

4/  Ivana byla, jako by do ní uhodil blesk.    1VH, jako by přísudková.  

5/  Pocit, že se mi vůbec nechce spát, mě neopouštěl.   1VH1, 2VV přívlastková, 1VH2. 

6/  Vypadalo to, že jde o jednoduchou záležitost.   1VH, že 2VV příslovečná způsobová. 

7/  Není třeba snad připomínat, že všechny osoby v příběhu jsou smyšlené.  1VH, že 2VV předmětná. 

8/  Pozorovali jsme ryby, jak skákají nad hladinu.    1VH, jak 2VV doplňková. 

 

Významový poměr mezi souřadně spojenými větami hlavními 

 prohlédni si prezentaci (na stránkách školy) a podle ní si do sešitu mluvnice zapiš spojovací 

výrazy jednotlivých poměrů 

 

 OPČ 2 str. 34 / cv. 2 a, b, c – podtrhni si spojovací výraz, nad něj uveď druh významového 

poměru 

 

 Poskládej věty a zapiš je ke správným poměrům - do sešitu mluvnice  - 

     pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

(slučovací, příčinný, důsledkový, odporovací, stupňovací, vylučovací) 

 

musím se dobře obléknout       dokonce i Všichni byli venku a mě pozval do kina. 

 

zůstanu doma.  mně se nechtělo Venku je zima  Půjdu ven  a proto 

 

bylo škaredé počasí  Petr mi zavolal  Dnes jsem nešel ven  ale 

 

 nebo  hráli na schovávanou.   neboť  Se školou jsme šli do divadla 

 

 

Literatura:  

 četba vlastní knihy  

 Saturnin – Jirotka (příprava od 18. 5.): kdo neodevzdal odpovědi, pošle je tento týden 

 

Sloh:  

Pokud nemůžeš si vytisknout: u cvičení 1 piš pouze např. 1a, 2b …. 

                                                      u cvičení 2 napiš, jakých pět údajů chybí v žádosti po pravé straně 

mailto:spejzlova@zsvacov.cz


pošli vyplněné na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

 

 

 

 

 

Přírodopis: 

Dýchací soustava 

1. Uč. str. 74 až 77 – přečti si kapitolku o dýchací soustavě 

 

2. Vypracuj v pracovním sešitě:  PS str. 16 / cv. 1 až 5   Pošli výsledky! 

 

3. Udělej si krátký testík a zopakuj si v něm své znalosti o oběhové soustavě: 

https://forms.gle/CaomgtwmjDhALHdZ7  
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Dějepis: 

Dějiny českých zemí a habsburské monarchie  (uč. str. 119 až 120) 

zhlédni videa: (pokud máš možnost) 

https://www.youtube.com/watch?v=hM7zroMLJBQ 

https://www.youtube.com/watch?v=U1K0esnwkUI 

Odpověz na otázky: pošli na email (spejzlova@zsvacov.cz) 

1/ Kdo byl Alexandr Bach? 

2/ Jaké byly v monarchii poměry v době Bachova absolutismu? 

3/ Kdo byla Sissi? 

4/ Proč došlo k rakousko-uherskému vyrovnání?  

5/ Které dva státy tvořily Rakousko-Uhersko, která území do nich spadala -pracuj s mapou na str. 

120) 

6/Co měly tyto dva státy společného? 

7/ S jakými státy Rakousko bojovalo? 

 

Německý jazyk: 

EINHEIT 3 

● Pracovní sešit – str. 30/ cv. 12 – Poslouchej. Kdo co jí! (poslech na stránkách školy) 

         str. 31/ cv. 13 – nevyplňuj, ale napiš do školního sešitu, co kolik stojí 

                                 Was kostet das? (Co to stojí?) – číslovky piš slovem 

         př. 1. Die Milch kostet sechzig Cent. 

               2. Der Honig kostet zwei Euro zwanzig Cent. 

Toto cvičení mi pošli ke kontrole! Děkuji!  kulova@zsvacov.cz  

 

● Procvičuj slovíčka Einheit 1 – 3 

● Pokud nemáš splněné online kvízy z NJ (prozatím byly 4) – dodělej!!!                                          

Můžeš je vyplňovat i opakovaně. 

https://www.youtube.com/watch?v=hM7zroMLJBQ
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Matematika: 

Dělitelnost 

- opakování: Největší společný dělitel dvou nebo více přirozených čísel, ozn.: D nebo NSD, 

určíme ho pomocí rozkladu čísel na součin prvočísel 

Příklad: 

 

- největší společný dělitel: vynásobím všechna společná prvočísla, zapisuji: D(96,120) = 24 

Čísla, která nemají ani jedno prvočíslo společné, např.: 35 = 5 . 7 a 16 = 2 . 2 . 2 . 2, nazýváme 

čísla nesoudělná a jejich D(35, 16) = 1 ! 

Úkoly: 

1. Urči největšího společného dělitele čísel: 

a) D(50, 75) =               c) D(35, 36) =               e) D(6, 9, 12) =               g) D(20, 30, 60) = 

b) D(13, 26) =               d) D(39, 52) =               f) D(14, 28, 42) =           h) D(30, 60, 90) = 

2. učebnice: str. 57/ cv. 3; str. 58/ cv. 6: Výsledky těchto dvou cvičení mi pošli! 

3. Slovní úlohy: Řešení mi pošli! 

a) V první třídě je 24 žáků, ve druhé 28 žáků. Jak lze rozdělit obě třídy do soutěže tak, aby 

měla všechna družstva stejný počet členů a aby v každém družstvu byli žáci stejné třídy? 

b) Obdélník o stranách 30 cm a 20 cm rozděl na stejné čtverce. Jaká je maximální možná 

délka strany tohoto čtverce, aby nevznikly žádné odřezky? 

c) V květinářství mají 24 bílých, 36, růžových a 48 červených růží. Jaké největší množství 

stejných kytic mohou vytvořit, aby žádná růže nezbyla, a kolik a jakých růží bude v každé 

kytici? 

d) V mateřské škole mají 360 žlutých, 336 červených, 312 modrých a 288 zelených kostek. Do 

kolika sad maximálně je mohou paní učitelky rozdělit a kolik kostek od každé barvy bude 

každá sada obsahovat? Žádná kostka nesmí zbýt. 



Fyzika: 

- poznámky si vytiskni a nalep nebo přepiš do sešitu fyziky: 

Ohmův zákon pro kovy 
- elektrický proud procházející kovovým vodičem stálé teploty je přímo úměrný napětí na 
koncích vodiče (Ohmův zákon) 
- elektrický proud procházející kovovým vodičem, na jehož konci je stejné napětí, je nepřímo 
úměrný odporu vodiče 

- tyto závislosti vyjadřuje vztah: I = 
𝑼

𝑹
    (I = el.proud (A); U = el.napětí (V); R = el.odpor (Ω)) 

Sériové zapojení 
- při sériovém zapojení spotřebičů je součet napětí na nich roven napětí na svorkách zdroje: 
U1 + U2 + …… + Un = U 
- proud procházející všemi spotřebiči je stejný 
- přerušením obvodu v kterémkoli místě jsou odpojeny všechny spotřebiče 
Paralelní zapojení 
- při paralelním zapojení spotřebičů je součet proudů v jednotlivých větvích roven proudu 
v nerozvětvené části obvodu: I1 + I2 + …… + In = I 
- napětí na všech spotřebičích je stejné 
- činnost jednotlivých spotřebičů je nezávislá na jiných spotřebičích 

 

 
Řešení jednoduchých elektrických obvodů 

Příklad: Na žárovce jsou uvedeny údaje 6,3 V/0,3 A. Jaký odpor má vlákno této žárovky? 

Řešení:    U = 6,3 V                    I = 
𝑈

𝑅
              R = 

𝑈

𝐼
 

                 I = 0,3 A                                               R = 
6,3

0,3 
    

                 R = ?                                                     R = 21  Ω 
 

Úkoly: Výsledky mi pošli! 

1. Jak velký odpor má startér automobilu, který je připojen k napětí 12 V a jímž při startování 
prochází proud 70 A? 
2. Žehličkou, která je připojena na napětí 230 V, prochází proud 5 A. Jaký odpor má topná 
spirála žehličky? 
3. Jaký odpor má žárovka do kapesní svítilny, na níž je uvedeno 3,5 V /0,3 A ? 
 



Anglický jazyk: 

Milí osmáci, 

děkuji těm, kdo mi poslali úkoly z minulého týdne (WB 48/1, překlad příd. jmen). Kdo mi úkoly ještě 

neposlal, tak to prosím, co nejdříve napravte! Děkuji! 

Úkoly na další týden: 

Učebnice str. 56/ cv.1 – poslech (na stránkách školy) 

                                       - přečtěte si a přeložte rozhovor 

Tabulka „Look and learn“  - projděte si ji a zapište do sešitu: 

„Tvoření návrhu v AJ“ 

Why don’t you + infinitiv? (Proč ne.....?) 

Why don’t you go to bed? (Proč nejdeš do postele?) 

How about + sloveso s koncovkou –ing? (Což takhle.....?) 

How about going to bed? (Což takhle jít do postele?) 

 

Učebnice str. 56/ cv. 2, 3 – ústně 

Učebnice str. 56/ cv. Study skills – připomenout si, kdy se používá jaká předložka 

Pracovní sešit str. 50/ cv. 1, 2, 3 – vypracovanou stranu vyfotit/naskenovat a poslat nejdéle do 

pátku na email: fridrichova@zsvacov.cz 

Opakovat slovíčka Unit 5 

Opakovat stupňování přídavných jmen a vazbu as-as 
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Chemie: 

pH 

1) Projdi si prezentaci na stránkách školy. Seznámíš se pojmy kyselost a zásaditost roztoků 

a pH. (Stejné učivo je i v učebnici na str. 74) 

2) Vypracuj následující dvě cvičení a výsledky mi pošli.  

 

 

 

 


