
Distanční výuka 8. třída  
(29. 3. až 31. 3. 2021) 

 

Milí osmáci, 

posílám vám práci na další týden. Tento týden je zkrácený – od čtvrtka do pondělka jsou 
Velikonoční prázdniny. Zkrácené je proto i učivo.  

Z matematiky jsem pro tento týden vypustila známkovanou část C), doporučuji však 
procvičit si rovnice v dobrovolné části D). Za správné výsledky můžete získat jedničku.  

V rozvrhu bude drobná změna – Aj bude mimořádně v úterý, tak to, prosím, pozorně hlídejte.  

Na videokonference se hlaste včas, nezapomínejte při nich zapínat kamery, nečekejte na 
vyzvání učitelů.  

Věnujte se práci s maximálním nasazením. Vím, že je to čím dál tím těžší, ale ještě to vydržte.  

Při jakémkoli problému mě kontaktujte. 

Přeji všem hodně sil, pevnou vůli a chuť do práce. Užijte si hezké Velikonoce.  

Jarmila Štouralová 

 

 

Dějepis 8 (29. až 31. března 2021) 

Revoluce 1848 v Habsburské monarchii 

Podle učebnice (str. 94 – 97) doplň chybějící slova.   SVOU PRÁCI MI POŠLI 

RAKOUSKO 

Po povstání ve Vídni (na jaře 1848) odvolal císař Ferdinand kancléře  M _ _ _ _ _ _ _ _ . 

V září 1848 bylo v Rakousku zrušeno p _ _ _ _ _ _ _ _ _   a   r _ _ _ _ _ . V prosinci 1848 

byl císař Ferdinand odvolán a na trůn nastoupil mladičký F _ _ _ _ _ _ _ _   J_ _ _ _  I. 

UHERSKO 

V březnu 1848 získalo Uhersko značnou  a _ _ _ _ _ _ _ _   a začalo s  m _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

ČESKÉ ZEMĚ 

V březnu 1848 poslali čeští měšťané  p _ _ _ _ _  císaři Ferdinandovi. V červnu 1848 byl 

v Praze uspořádán  S _ _ _ _ _ _ _ _  s _ _ _ _ . Výsledkem revoluce v Čechách bylo značné 

vyostření vztahů mezi Čechy a českými N _ _ _ _ . 



Matematika 8 (29. až 31. března 2021) 

Číselné výrazy 
Tento týden jsem vypustila část C) – myslím si, že rovnice ještě někteří z vás potřebují trošku procvičit a 

nechci je tedy zatím známkovat. Všem doporučuji k procvičování rovnic využít dobrovolnou část D). 

A) VIDEOKONFERENCE 

ÚTERÝ 

1)  

 

2)  

 

 

3)  

 

4)  

 

B) PROCVIČOVÁNÍ  POŠLI 

1)  

2)  

3)  

D) NA 1  (dobrovolné) 

Pokud chceš 1 vyřeš správně alespoň 4 rovnice. Čím víc rovnic vyřešíš, tím větší 1 získáš. 

 



Přírodopis 8 (29. až 31. března 2021) 

Nervová soustava – stavba nervové buňky 
uč. str. 76       SVOU PRÁCI MI POŠLI 

V pracovním sešitě popiš nervovou buňku (NEURON)   PS  str. 27/ cv. 2 

 

 

Chemie 8 (29. až 31. března 2021) 

Běžné oxidy   SVOU PRÁCI MI POŠLI 
1) Podle učebnice str. 65 a 66 doplň informace do tabulky: 

 

2) Spoj, co k sobě patří: 

 



Český jazyk 8 (29. až 31. března 2021) 

Mluvnice 

Videokonference 1, 2 

Přívlastek – shodný, neshodný, postupně rozvíjející a 

několikanásobný, těsný a volný 

- připrav si sešit školní, učebnici a modrý PS8 
- zopakuj si druhy přívlastků (uč. str. 80, 82, 84) 

- úkoly budu zadávat při videokonferencích, proto dávej pozor, ať vše pošleš včas 

- na 1. videokonferenci si připrav názvy filmů, písní, v nichž se vyskytuje 1 nebo i více 

příslovečných určení 😊 (nejlepší hledač bude odměněn 😊) – např. píseň Když prší 

o Vánocích (o Vánocích = PUČ) 

- vypracuj během týdne online test – příprava na prověrku (Vedlejší příslovečné věty) 

https://forms.gle/doqT27Yi3z2iVD2v9 

 

Literatura 

- pokračuj v četbě vlastní knihy 

 

 

Německý jazyk 8 (29. až 31. března 2021) 
Videokonference v pondělí od 9:00. 

● dobrovolný úkol – Kdo chce získat jedničku, pošle do středy správně vyplněné. 😊 

Doplň do textu slovíčka z nabídky - (im Garten, Fest, sind, unter, gehen, findet) 

 

Ostern (Velikonoce)  

Ostern ist ein schönes …………..  Am Morgen …………. alle zur Kirche. 

Später dürfen (smí) die Kinder ……………… ihre Eier suchen. Sie 

……….. überall versteckt.     ………… dem Baum liegen viele bunte 

Eier. Susi ……………. ein Schokoladekücken.  

 

https://forms.gle/doqT27Yi3z2iVD2v9


Anglický jazyk 8 (29. až 31. března 2021) 
Úkoly na tento týden:  

• PS str. 46 – vypracujte celou stranu – budeme kontrolovat při videokonferenci  

• Opište, nebo vylepte do sešitu gramatiky  (Učebnice gramatika str. 53): 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

As….as 

K porovnávání dvou lidí nebo věcí používáme as + přídavné jméno + as 

Mary is as tall as Katy. Mary je tak vysoká jako Katy. 

Is Rome as exciting as Paris? Je Řím tak vzrušující jako Paříž? 

Hamburgers aren´t as good as pizza. Hamburgry nejsou tak dobré jako pizza.  

• Vyplňte si online kvíz na téma Velikonoce Happy Easter! 

 

 

IKT 8 (29. až 31. března 2021) 

Nauč kocoura nakreslit nějaké písmeno (pomocí "moje bloky") a poté ho nech toto písmeno 

protočit dokola. Pozor: při tvorbě písmen je třeba pohlídat, aby kocour koukal na začátku i na 

konci písmena stejným směrem.  

Na ukázce se kocour naučil písmeno A. Toto písmeno bylo následně 9x za sebou nakresleno do 

kruhu a vzniklo takové sluníčko. Ve třetím kroku byl předchozí krok rozkopírován ještě 6x (plus 

změna barvy) a vzniká nám tedy 6 různých barevných "sluníček". Pokud si nebudete vědět 

rady, podívejte se na Moodle. 

 

 

  



Fyzika 8 (29. až 31. března 2021) 
- tyto poznámky si přepiš nebo vlep do sešitu fyziky: 

Elektrický náboj 
- atom: proton – kladný elektrický náboj 
              elektron – záporný elektrický náboj  
- velikost elektrického náboje lze měřit, je to tedy fyzikální veličina: - ozn. el. náboje: Q 
                                                                                                     - jednotka: coulomb [kulomb] C 
- příklady statické elektřiny:  

• česáním se naše vlasy k hřebenu přitahují 

• při svlékání svetru v něm zapraskalo 
- zelektrování těles lze dosáhnout např. jejich třením 
(př. tření plastové tyče tkaninou – tyč je záporně nabitá x tření skleněné tyče tkaninou – tyč 
je kladně nabitá) 
 
K čemu dochází při elektrování těles  
- při elektrování těles dochází k přechodu elektronů mezi tělesy 
- těleso nabité záporně má nadbytek elektronů, těleso nabité kladně má nedostatek 
elektronů 
- souhlasně zelektrovaná tělesa se odpuzují, nesouhlasně zelektrovaná tělesa se přitahují 
- tělesa zelektrovaná a tělesa nezelektrovaná se přitahují 
- elektrický stav těles můžeme zjistit pomocí elektroskopu 
 

 
 

Úkoly: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do středy 31.3.! Bude 

hodnoceno známkou! 

1. Vyjmenuj základní částice, které jsou obsaženy v atomu. Které z nich nesou elektrický 

náboj a jaký? 

2. Proč je atom elektricky neutrální? 

3. K čemu dochází při elektrování plastové tyče třením? K čemu dochází při elektrování 

skleněné tyče třením? 

4. Řežeme-li pilkou polystyren, „lepí se“ částečky polystyrenu na pilku. Vysvětli proč. 

 

Pusť si: https://edu.ceskatelevize.cz/video/1176-staticka-elektrina 

mailto:krbkova@zsvacov.cz
https://edu.ceskatelevize.cz/video/1176-staticka-elektrina


Zeměpis 8 (29. až 31. března 2021) 
Milí osmáci, 

tento týden nás čeká obyvatelstvo ČR. Poznámky si pořádně prostudujte, 

přepište nebo vytiskněte a obrázky nalepte. Součástí výuky je opět doplnění 

pojmů a pracovní list. Doplněné pojmy a PL opět zašlete ke kontrole na mou 

 e-mailovou adresu reditel@zsvacov.cz do čtvrtka 1.4.20221. Pokud si 

nemůžete obrázky a PL vytisknout, můžete si ho vyzvednout ve škole. 

 

OBYVATELSTVO A SÍDLA 

ČR patří mezi středně zalidněné státy 

počet obyvatel k 30. 9. 2020 byl 10 707 839 

Hlavní město Praha má 1 321 500 obyvatel (stav k 30. 9. 2020) 

Dalších 5 měst překračuje hranici 100 tisíc obyvatel. Doplň těchto 5 měst! 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SLOŽENÍ OBYVATELSTVA: 

1. podle pohlaví – znázorňuje tzv. věková pyramida 

- v ČR převažují ženy nad muži 

- ženy 51,5% 

- muži 48,5% 

2. věkové složení obyvatelstva 

- děti (0 – 14 let) – 16% 

- produktivní skupina (15 – 64 let) – 64,1% 

- starší lidé (65 let - …) – 19,9% 

- průměrný věk: (rok 2019) 

- u mužů 76 let 

- u žen 82 let 

3. podle národnosti: 

- Češi – 90,5% 

- Moravané – 3,7% 

- Slezané – 0,1% 

- Slováci – 1,9% 

- Poláci – 0,5% 

- Němci – 0,4% 

- ostatní: Ukrajinci, Vietnamci, Rusové 

 

Etnickou menšinou jsou Romové 

 

mailto:reditel@zsvacov.cz


4. podle náboženství : 

- Češi patří mezi nejateističtější státy na světě (přes 60% 

nevěřících) 

- v ČR převažuje římsko-katolické náboženství (asi 2 mil. lidí) 

- evangelické (protestantské náboženství) 

- pravoslaví 

- muslimská náboženství 

- židovské 

- ostatní 

 

5. Cizinci (rok 2019) 
- 5,5% obyvatelstva 

Nejvíce byli zastoupeni Ukrajinci, Slováci, Vietnamci, Rusové a Němci. 

 

 

 

POJMY : 

Přirozený přírůstek = rozdíl mezi porodností a úmrtností za určité období 

Porodnost (natalita) = podíl narozených dětí určité skupiny v určitém 

období 

Úmrtnost (mortalita) = podíl zemřelých určité skupiny za určité období 

Národ (natio) = společenství lidí, co se hlásí ke stejné národnosti 

Jazyk =znakový systém, pomocí kterého se popisují věci, akce, myšlenky a 

stavy 

 

 

 

Hustota obyvatelstva  

Česko má průměrnou hustotu zalidnění 134 obyvatel / km² 

 

 

 

Doplň, co znamenají tyto pojmy:  

sídlo: 
 

město:  
 

vesnice: 
 

aglomerace: 
 

konurbace: 
 

megalopole: 
 

Najdi a napiš, kdo je to ATEISTA:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1lenka


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


