
Učivo pro 8. ročník: 27. 4. – 1. 5. 2020 

Matematika: 

Racionální čísla 

- učebnice str. 40/cv. 1, 2, 3; str. 41/cv. 4, 6; str. 42/cv. 11 – opakování: periodická čísla, 

složené zlomky; Vše vypracuj do školního sešitu a výsledky mi pošli! 

Vypočítej: 
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Fyzika: 

- učebnice Fyzika 4: str. 22 – 26 kapitoly: Jak znázorňovat jednotlivá zapojení, Zapojení 

měřících přístrojů (viz. příloha v domácích úkolech, nafocené stránky učebnice) 

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

Schématické elektrotechnické značky 

                                  př.: Schéma zapojení žárovky 

- před každým zapojením si nakreslíme schéma tohoto zapojení 
- na schématu ověříme, zda jsou splněny podmínky, které pro zapojení byly dány 
 
Zapojení měřících přístrojů  

Voltmetr se připojuje ke zdroji nebo spotřebiči (tzv. paralelní zapojení). 
Ampérmetr se zapojuje do elektrického obvodu (tzv. sériové zapojení). 

 
- ampérmetr se nikdy nesmí připojit přímo k elektrodám zdroje, došlo by ke zničení přístroje 

- elektrický obvod bez spotřebiče, představuje zkrat  
- nevíme-li nic o hodnotách napětí nebo proudu v obvodu, nastavujeme oba přístroje vždy na 
největší možný rozsah



Český jazyk: 

Mluvnice: 

 zapiš si do sešitu mluvnice (nebo vytiskni a vlep) 

VV Jak ji poznáme Ptáme se 

přísudková V řídící větě je sponové sloveso, jmenná část 
přísudku je vyjádřena vedlejší větou. 

 

podmětná Věta řídící je tvořena pouze přísudkovou částí, část 
podmětovou zastupuje vedlejší věta. 

Kdo? Co? 
+ věta řídící 

předmětná Rozvíjí sloveso nebo přídavné jméno věty řídící, 
vyjadřuje jeho předmět. 

pádová otázka  
kromě otázky 1. pádu 
+ věta řídící 

příslovečná Rozvíjí sloveso nebo přídavné jméno nebo příslovce 
věty řídící, vyjadřuje okolnosti děje. 

různá tázací příslovce  
+ věta řídící 

přívlastková Rozvíjí podstatné jméno věty řídící, blíže určuje jeho 
význam. 

 

doplňková Rozvíjí zároveň sloveso a jméno věty řídící (sloveso 
mívá význam smyslového vnímání), blíže určuje 
jméno za děje. 

Jak? Jaký? 
+ věta řídící 

 

 Podle této tabulky a zápisu z minulého týdne si vyplň online test   SOUVĚTÍ 

https://forms.gle/QyPkpiU6ghF7pD1a7  (jelikož test obsahuje otevřené odpovědi, konečné skóre po  

kontrole pošlu na Školu online) 

 

 uč. str. 104/cv. 8 – do sešitu mluvnice zapiš grafický zápis souvětí, ke každé větě napiš otázku, 

jak se budeš ptát na vedlejší větu  

(nápověda: Za jaké podmínky to určitě dokážeš? Budeš-li 1VV příslovečná podmínková, 2VH.) 

 pošli na email spejzlova@zsvacov.cz 

 

 kdo nestihl, udělá si online test VEDLEJŠÍCH VĚTY  

https://forms.gle/HWb1VsTpfi4FFgvE6         (můžeš pracovat s učebnicí) 

 

Sloh:  

 Plní ten, kdo neodevzdal úvahu minulý týden: 

Napiš krátkou úvahu na téma: DOKONALÝ ŽIVOT (drž se osnovy, použij řečnické otázky, rozsah práce 

alespoň ½ A4 (odevzdej do 30. 4. na email spejzlova@zsvacov.cz) 

Literatura: 

 četba vlastní knihy  
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Dějepis: 

Velká Británie – uč. str. 111, 112 (text si vytiskni a vlep,nebo přepiš do sešitu dějepisu) 

 Doplň informace podle učebnice: 

V letech 1837 - _______  vládla královna _________ .  Volební právo měli ________ _________  

kromě těch, kteří žili _________________________ nebo u ___________ .  Povinnou školní docházku  

zavedli v roce _________ .  V Anglii se rozvíjel ____________ .  Nedobré vztahy měla s _________ ,  

s ______________  a   s __________ .  Stavěli se na stranu __________________  v boji proti  

__________ v tzv. krymské válce. 

 

 Podtrhni ty, kteří měli podle zákonů z konce 19. století ve Velké Británii volební právo: 

samostatně hospodařící sedlák, kuchař v panském sídle, tovární dělník, komorník vévody, 

ženatý pekař, který bydlí v domě zděděném po otci 

 

 Spočítej, kolik hodin denně pracoval dělník po zkrácení pracovní doby na 56 hodin týdně, 

když neděle byla volná a v sobotu se pracovalo pouze 6 hodin? 

_______   hodin denně 

 

Vypiš, která území se stala dominiem: ________________________________________ 

Co je to dominium: _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Anglický jazyk: 

Milí osmáci, 

děkuji těm, co mi poslali úkoly z minulého týdne (prac. sešit s.44, cvičení v učebnici 51/6). Někteří 

z vás mi ještě neposlali vůbec nic, proto vás prosím, napravte to. Je to pro mě důležitá zpětná vazba. 

Úkoly na tento týden: 

Pracovní sešit str.45 – celá 

 

Nová gramatika: Stupňování přídavných jmen – 2. stupeň 

nalepit/opsat do gramatiky (školního sešitu): 

 

pozn. delší přídavné jméno = 2 a víceslabičné slovo 



Učebnice str. 52 – projít si úvod, kde je látka znovu vysvětlena anglicky 

Učebnice str. 52/cv.1,2 – ústně 

Učebnice str. 53/cv.3 – do sešitu 

Pracovní sešit str. 46/cv.1,2,3 

Udělejte ONLINE TEST na stránkách školy, kde procvičíte tuto látku, a já zjistím, jak jste ji 

 pochopili :-) 

Opakujte novou gramatiku na internetu na těchto odkazech: 

https://agendaweb.org/exercises/grammar/comparison/comparatives-1 

https://agendaweb.org/exercises/grammar/comparison/comparison-write-1 

https://agendaweb.org/exercises/grammar/comparison/comparison-write-2 

http://suz.digitaleschulebayern.de/english/grammar/comp1.htm 

Opakujte slovíčka Unit 5 

Přeji hezký týden, mnoho sil do školní práce. Děkuji za spolupráci a trpělivost. 
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Chemie: 

Hydroxidy 

1) Zopakuj si názvosloví oxidů, halogenidů a hydroxidů.   

Pošli mi výsledky. 

vzorec název název vzorec 

Ca F2  oxid zinečnatý  

Mg (OH)2  chlorid dusičný  

Fe2 O3  hydroxid hořečnatý  

Al Br3  bromid sodný  

Si (OH)4  oxid fosforečný  

NH4OH  fluorid draselný  

SO3  oxid uhličitý  

LiCl  hydroxid amonný  

MgO  oxid manganistý  

NO2  jodid olovnatý  

 

2) Vypracuj testík: https://forms.gle/PqhXuJLTMtPJmmNKA (zopakuj si v něm 

vlastnosti halogenidů a hydroxidů) 
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Přírodopis: 

Oběhová soustava 

Oběhovou soustavu jsme začali už ve škole, protože nevím, jestli ji budeme mít možnost 

společně dokončit, pustíme se do ní takto na dálku. Postupně vám k tomu připravím několik 

prezentací, pomocí kterých to zvládneme. 

1. Projdi si tedy prezentaci na stránkách školy. 

2. Podle prezentace si doplň poznámky (můžeš si je vytisknout a nalepit nebo přepsat): 

Oběhová soustava 

Oběhovou soustavu tvoří K____________ a M___________ systém 

Funkce: T_____________ L_________, T____________________ a I_________________ 

 

Krev 

 v těle je 4,5 až 5,5 L_______ krve 

 je nenahraditelná (při velké ztrátě – krevní T_______________ – krev od dárce) 

 

složení 

 krevní P_____________ = tekutá složka krve 

 K__________ = krevní buňky (Č__________, B_______ a K_________ D________ 

 

červené krvinky 

 přenášejí K__________ P________ (O2 a CO2) 

 obsahují H__________________ (= červené krevní barvivo) a Ž__________ 

 

bílé krvinky 

 zajišťují I_______________ (tvorba P________ a F_____________ = pohlcování) 

 

krevní destičky 

 zajišťují S_____________ krve 

 

Krevní skupiny 

 objevitel dr. Jan J____________ 

 jsou důležité pro transplantace orgánů a krevní T______________ 

 rozlišují se podle A_____________ na červené krvince 

 jsou 4 krevní skupiny: ____, ____, ____, ____ 

 každá skupina může být Rh P______________ nebo N_______________ 

 

 

 



Německý jazyk: 

Někteří mi ještě neposlali cvičení Mein Tag z minulého týdne. Prosím napravte to!  Děkuji! 

 

Einheit 3 

● Učebnice – str. 31/ cv. 9b) – přeložit do školního sešitu 

 

● Učebnice - str. 32/ cv. 11 – LEBENSMITTEL (POTRAVINY)  

Projdi si obrázkový slovníček v učebnici a odpovídej na následující otázky: 

(u jídla nemusíš používat člen ) 

Was isst du gern? (Co jíš rád?) 

Was trinkst du gern? (Co piješ rád?) 

Was frühstückst du? (Co snídáš?) 

Was magst du? (Co máš rád?) 

Was magst du nicht? (Co nemáš rád?) 

 

● Pracovní sešit – str. 30/cv. 10, cv. 11 

 

● Na stránkách školy si do pátku vyplň opakovací online kvíz! 

https://forms.gle/aVPtAFcfDFcRwH9d9 
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