
Distanční výuka 8. třída  
(25. 1. až 28. 1. 2021) 

 

Milí osmáci, 
posílám vám práci na další týden. Ve čtvrtek končí první pololetí a v pátek máte jednodenní 
pololetní prázdniny. Vysvědčení si vyzvednete hned, jakmile nás pustí do školy. Doufám, že 
to bude co nejdříve. Pololetní hodnocení uvidíte v systému Škola ONLINE. Pozorně sledujte 
rozvrh videokonferencí, jsou tam maličké změny. Přihlašujte se včas a zapínejte si kamery. 
Při jakémkoli problému mě kontaktujte. 
Přeji všem hodně sil, pevnou vůli a chuť do práce.  

Jarmila Štouralová 

Přírodopis 8 (25. až 28. ledna 2021) 

Dýchací soustava (učebnice str. 51 – 56) 

Vypracuj krátký testík. Test není známkovaný. 

https://forms.gle/dyqJDSm1Xji2wteF9 

 

Německý jazyk 8 (25. až 28. ledna 2021) 
Videokonference v pondělí od 9:00 

Einheit 2 

● učebnice 

str. 23/ cv. 7 – Přelož spojení do školního sešitu. Procvičujeme 4. pád – Wohin? Kam? 

● pracovní sešit 

str. 21/ cv. 3 – Spoj ve větu. Věty nemusíš psát. 

př. Um 8. 30 geht sie in die Schwimmhalle. 

str. 22/ cv. 8 – Co kam patří? Poslouchej a kresli nebo napiš.  

nápověda: der Schrank = skříň 

● do pátku vyplň online kvíz – Opakujeme 4. pád – WOHIN? Bude hodnocen! 

https://forms.gle/CUJnrhh1Y57jU8m8A 

 

https://forms.gle/dyqJDSm1Xji2wteF9
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Matematika 8 (25. až 28. ledna 2021) 

Úměrnosti  

Vyřeš slovní úlohy. 

Pošli mi úlohy označené A a B 

S úlohami C a D (v rámečku)  budeme pracovat při videokonferencích v pondělí a v úterý.  

 

Pondělí 

  

 

Úterý 

 

 

  



Český jazyk 8 (25. až 28. ledna 2021) 

Mluvnice 
- dohledejte si pracovní sešity ze 7. ročníku 

- na všechny videokonference si připrav učebnici, sešit školní a psací potřeby 
 

Procvičování  

- opakování slovních druhů (zelený PS8 – str. 60/cv.1 – nadepiš čísly slovní druhy + 

vlastní kontrola (vlastní opravu mi zašli na sladkova@zsvacov.cz) 

- opakování slovesného vidu (zelený PS8 – str. 61/cv. 16 – slovesa vypiš a nadepiš, zda 

se jedná o vid dokonavý/nedokonavý + vlastní kontrola (vlastní opravu mi zašli na 

sladkova@zsvacov.cz) 
 

Do sešitu školního si vlep následující informace: 

Skladba 

Stavba větná 
Věta jednočlenná, dvojčlenná a větný ekvivalent 

- zopakuj si z uč. str. 66, 67 rozdíl mezi větou jednočlennou, dvojčlennou a větným 

ekvivalentem  

- informace a příklady najdeš i v hnědém PS ze 7. ročníku 

- doplň si následující tabulku a zašli mi na sladkova@zsvacov.cz před začátkem 1. 

videokonference (Kdo vypracuje správně získá 1!). 

 

Věta dvojčlenná obsahuje __________________ a _________________. (Klára 

telefonuje.) Podmět dvojčlenné věty může být i ________________________. 

(Omluvili jsme se.) 

Věta jednočlenná neobsahuje podmět, má pouze _________________. Jednočlenné 

věty nejčastěji vyjadřují ____________________ (Sněží.), __________________ (Bolí 

mě v krku.) a _______________________ (Je mi smutno.). 

Větný ekvivalent neobsahuje _____________. Jeho základem bývá 

__________________ (Nevstupovat!), _________________ (Toalety), 

_________________(Báječné!), __________________ (Výborně.), 

________________ (Ne.), _________________ (Hurá!). 

 

Pracovní list  

1. Doplň neúplná slova: 

Venku se setm___lo. Mistr Hanuš seděl v příb___tku nad sv___m___ nákres___ a 

nov___m___ v___lepšením___ (P/p)ražského (O/o)rloje. B___lo už pozdě. Pomocník i 

hospodyně už odešl___. Začalo foukat. V dál___ se zabl___sklo. Dalo se do deště. Ve světnici 
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ale bylo (ů/ú)tulno. Mistr se (s/z)kláněl nad pergameny se složitým___ v___počty. Z hlav___ 

se mu od us___lovného přem___šlení kouřilo. Najednou se ozval___ rány na vrata. „Mistře, 

rychle! Otevřít.“ M___str odtáhl těžkou závoru. (S/z)patřil mohutné postav___. Oslepil___ ho. 

Žádné další město nesmí m___t podobný orloj. Mistr se jim ale pomstil. A jak by ne! Jednou 

se sv___m pomocníkem stanul___ před strojem. V očích mu pál___lo. Mistr se jem(ně/ě) 

dotýkal jeho částí. Z v___hasl___ch očí v___tryskl___ sl___y. (Vtom/v tom) (s/z)kušeně sáhl 

do stroje. Něco prasklo. Ve stroji zarachotilo. Nastalo ticho. (Vtom/ v tom tichu) prý 

mistrov___ puklo srdce. 

 
2. Rozliš, zda se jedná o J, D, VE: 

Sněží. Mám žaludek jako na vodě. Z komína stoupal kouř. Dnes celý den prší. Ukazují se první 

sluneční paprsky. Bolí mě v zádech. Hromy hlasitě burácely. Do domu uhodil blesk. Vládla 

napjatá atmosféra. Zde musíme zastavit. Každý rok máme velkou úrodu broskví. Venku 

chumelí. Píchá mě v krku. Nerušit! Nerušte! Chtělo se mi zvracet. Měl jsem potřebu zvracet. 

Je mi smutno. Mám smutnou náladu. Lije jako z konve. Hřmělo. Nastal soumrak. Celou noc se 

blýskalo. Bolí mě hlava. Ovoce. Nepříjemné! Je teplo. Je teplé počasí. Dnes jim nechutnalo. Je 

mi nevolno. Hrozně prší. Bolí mě nohy. Záblo mě od nohou. Ohromné! Pozor, děti! Dávejte 

pozor na děti! Zavírat! Stýskalo se nám. Zavírejte dveře! Bolely mě uši. Bolelo mě v uchu. 

Foukal nepříjemný vítr. Nepříjemně fouká. Jde mi na dvacítku. 

3. Změň na věty jednočlenné: 

Stát! 

Janě bušilo u srdce. 

Blýská se. 

Otevřít okno! 

Evu bolí v krku. 

Sněží! 

Venku mrzlo. 

Ochladilo se. 

 

 

 



4. Změň na větu jednočlennou nebo na větný ekvivalent: 

Venku byly slyšet hromy. 

Mluv hlasitě! 

Bude mít dvacet let. 

Honzu bolí uši. 

Venku fouká vítr. 

Mluvte zřetelně! 

Zvonek zazvonil na přestávku. 

V motoru něco zaskřípalo. 

Bolí mě záda. 

 

- do 3. videokonference si vlep do sešitu školního následující tabulku a doplň chybějící 

informace (pracuj s učebnicí str. 69 -71) – kontrola při videokonferenci 

Zápor  
- zápor ______________ může být větný nebo členský 

- zápor ______________ popírá platnost celé __________ (Nemáme dnes štěstí.) 

- zápor ______________ popírá pouze platnost některé její části 

-k popření užíváme záporku ____ (Ne zcela se nám to 

povedlo.) 

- při větném záporu se záporka ne pojí se _____________ v přísudku 

- při členském záporu stojí záporka ne samostatně před tou částí _________, která se 

__________________ 

- slovní zápor = 

- pokud se setká zápor mluvnický se záporem slovním – ruší se ______________ 

- dvojí zápor = 

 

- vypracuj z uč. cv. 12/ str. 72 – pošli mi na sladkova@zsvacov.cz 

 

Sloh  
– stále pracujeme s informacemi a výtahem (viz cvičení z mluvnice) 

 

Literatura 
- na 3. videokonferenci si nachystej 3 pracovní listy z předešlého týdne, sešit 

z literatury a znovu si důkladně pročti všechny uvedené sloky básně Máj od K. H. 

Máchy 

- nezapomeň se průběžně učit první tři sloky 
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Anglický jazyk 8 (25. až 28. ledna 2021) 
 

konference : v úterý 26.1. 

vypracujte do úterní konference : 

 učebnice str. 34/ cv.1, 2 + otázky pod textem  

 učebnice str. 35/ cv.4 

Práce na zbytek týdne: 

PS str.29/ cv. 3 (zbytek cvičení) 4,5,6 pošli do konce týdne na můj email 

PS str.30/ 1,2 -práce s textem 

Ofocené listy z pracovního sešitu budou opět v příloze pro vaši třídu. 

Procvičování - zkuste si zopakovat časové předložky: 

• ve 4 hodiny 
• v 10 hodin odpoledne 
• při východu slunce 
•  u večeře 
•  v poledne 
•  při západu slunce 
• čas jít do postele 

 
• v dubnu 
• na jaře 
• v roce 1985 
• v tomto století 
• v poledne 

 

• v neděli 
• v pondělí 
• 5. května 
• na Vánoce 
• na Silvestrovský večer 
• na Tvé narozeniny 
 

 

  



Chemie 8 (25. až 28. ledna 2021) 

Halogeny (učebnice str. 51) 

Vypracuj následující úlohy – zkontrolujeme si je při videokonferenci 

 

 

 

  



Fyzika 8 (25. až 28. ledna 2021) 
Učebnice: Fyzika 3: str. 68-69: Jak můžeme pozorovat plyn a jaké má plyn vlastnosti: přečíst; 

poznámky přepsat nebo vlepit do sešitu fyziky: 

Vlastnosti látek plynných 

- plyn, který nás všude obklopuje, je vzduch 

- stejně jako voda je i vzduch nutnou podmínkou života na Zemi 

- vzduch = je bezbarvý plyn, nejčastěji vnímáme jeho proud; směr proudění vzduchu 

poznáme podle pohybu oblaků na obloze 

- některé plyny můžeme poznat čichem, např.: PROPAN-BUTAN (přenosné vařiče), nebo 

podle barvy, např.: nazelenalý CHLÓR 

- základní vlastnosti plynů: 

• Molekuly plynu se pohybují neuspořádaným pohybem. 
• Vyplní vždy celý objem uzavřeného prostoru. 
• Tekutost – dají se přelévat. 
• Plyny jsou stačitelné a rozpínavé. 

 

Úkoly: Vypracuj do sešitu fyziky, odpovědi vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz        

do čtvrtka 28.1.! 
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Dějepis 8 (25. až 28. ledna 2021) 

Napoleon Bonaparte (učebnice str. 64 až 66) 

Přečti si následující text a vypracuj úkoly v něm. Pošli mi svou práci. 

Napolenon Bonaparte se ujal vlády ve Francii roku 1804 (jako císař). Francie se opět stala 

monarchií. Lidé v nové konstituční monarchii měli zajištěno mnoho občanských svobod, 

které si vydobyli během revoluce. Napoleon byl mezi lidmi oblíbený a vážený. Byl především 

voják a tak se jeho vláda projevovala především na bitevním poli. 

V tabulce doplň:  místa jeho největších bitev a také výsledek každé bitvy 

 
Napoleon svými vítězstvími způsobil zánik Svaté říše římské a stal se pánem ve střední 

Evropě. Nakonec byl však Napoleon poražen a donucen odstoupit, odešel na ostrov Elba. 

Pokusil se ještě vrátit, ale to se mu podařilo jen nakrátko. Byl poražen a deportován na 

ostrov Svatá Helena (uprostřed Atlantského oceánu), kde o několik let později zemřel. 

V mapě vyznač: - území, které Napoleon přímo ovládal, nebo která mu byla podřízena 

- místa významných bitev z tabulky 

- ostrov Elba 

 

 



Zeměpis 8 (25. až 28. ledna 2021) 
Milí osmáci, 

tento týden nám končí 1. pololetí a 

zároveň končí výuka Evropy. Doufám, 

že jste si i přes dálkovou výuku něco 

zapamatovali. Tento týden vám 

posílám pouze pracovní list – souhrnné 

opakování z celé Evropy. Pro jeho 

vyplnění použijte poznámek v sešitu, 

školní atlas nebo internet. Pracujte 

pozorně a pečlivě. Práci si po sobě 

ještě přečtěte a zkontrolujte, ať vám ji 

nemusím vracet. 

 

 

 

 

 

 

 

Od 2. pololetí se začneme učit o zemi v které žijeme, České republice. Jenom doufám, že se 

již uvidíme ve škole. Alespoň ob týden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PRACOVNÍ LIST – SOUHRNNÝ TEST – EVROPA 

Pracovní list mi prosím zašlete do čtvrtka 28.1.2021 na e-mail reditel@zsvacov.cz. 
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