
Distanční výuka 8. třída  
(4. 1 až 8. 1. 2021) 

Milí osmáci, 

posílám vám učivo na další týden. Pozorně si přečtěte, co máte mít připravené a 

vypracované na jednotlivé videokonference, a kdy se konají. Jejich rozvrh je na stránkách 

školy. Časy videokonferencí jsou opět v celých hodinách. Protože jste na domácí výuce 

všichni (až na prvňáčky a druháčky), nemusíme časy videohodin podřizovat časům školního 

„zvonění“. Hlídejte si také vše, co máte posílat.  

Doufám, že tento „distanční“ stav nebude trvat dlouho, a že se brzy opět uvidíme ve škole. 

Při jakémkoli problému či dotazu mě kontaktujte. 

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

Jarmila Štouralová 

  



Matematika 8 (4. až 8. ledna 2021) 
Na tento týden je připraveno opakování dvou kapitol (úhel a oblé útvary). 
Na videokonferencích si úlohy zkontrolujeme a doladíme případné nejasnosti.  
 
Na úterní videokonferenci si připrav vypracovanou 1. část o úhlech. 
Na čtvrteční hodinu úlohy 2. kapitoly s oblými útvary.  
V pátek probereme, co bude potřeba. 
 

1. Úhel 

Zopakuj si sčítání úhlů a úhlových minut. Nezapomeň, že 1 stupeň má 60 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Oblé útvary 

 

 

 

 

 



Anglický jazyk 8 (4. až 8. ledna 2021) 
Milí osmáci, 

paní učitelka Fridrichová od ledna odchází na mateřskou dovolenou a já přebírám výuku 

anglického jazyka po ní. Jmenuji se Helena Hanzalová a již se ze školy známe. Těším se na 

Vás😊. 

Tento týden budeme mít spolu dvě videokonference, a to v úterý v 9.00 a v pátek v 9.00. 

Na videokonference budete potřebovat učebnici, PS-pracovní listy-kopie, školní sešit a 

slovníček. 

videokonference v úterý: 

Budeme opakovat čas minulý prostý - Past simple – uč. str. 8, zopakujte si, budeme 

procvičovat při videokonferenci. Dále si zopakujte časové výrazy (time expressions), které se 

pojí s minulým časem prostým učeb. str. 20. 

uč. str. 20/cv.4. Použijte dané časové výrazy a vytvořte věty v minulém čase. Pište o sobě a 

věty zapište do sešitu. Budeme kontrolovat. 

PS – str.24/ cv. 1,2,3. Zkontrolujeme společně. 

Opakujte: 

http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/minuly-cas-prosty-rozdil-was-a-were-test-cislo-28/ 

videokonference v pátek: 

Budeme opakovat přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový. Present simple and 

Present continuous.  

Opakujte: 

http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/pritomny-cas-prosty-a-prubehovy-test-cislo-3/ 

str. 27/ cv. 4,5,6,7,8. Zkontrolujeme při videokonferenci. 

Slovíčka Unit 3 - str. 91-92 -přepsat do slovníčku.  

 

 

 

 

 

 

 

http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/minuly-cas-prosty-rozdil-was-a-were-test-cislo-28/
http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/pritomny-cas-prosty-a-prubehovy-test-cislo-3/


Český jazyk 8 (4. až 8. ledna 2021) 

Mluvnice 

Vypracuj si online test – zopakování slovesného rodu a odešli mi nejpozději do pátku! 

https://forms.gle/5s347qHzhXr7uXbU6 

Pozor, jedná se o nové učivo, řádně prostuduj. Projdeme si společně při videokonferenci a 

více vysvětlíme! 

Poznámky si vytiskni a vlep do sešitu školního! 

Na 1. videokonferenci (pondělí) si nachystej sešit na sloh, učebnici, psací potřeby,  vlepené 

poznámky „Slovesná třída a vzor“ a pracovní list č. 1. 

Slovesná třída a vzor 

- podle zakončení 3. os., č. j., způsobu oznamovacího, času přítomného dělíme 

slovesa do pěti tříd: 

podle zakončení příčestí minulého 

pak přiřazujeme k následujícím 

vzorům 

1. třída – zakončení –e (např. leze)     nese, bere, peče, maže, umře 

2. třída – zakončení –ne (např. klekne)   tiskne, mine, začne 

3. třída – zakončení na –je (např. opisuje)   kryje, kupuje 

4. třída – zakončení na –í (např. zvoní)   prosí, trpí, sází 

5. třída – zakončení na –á (např. (mává)   dělá 

 

- některá slovesa nemůžeme zařadit do žádné z pěti slovesných tříd = nepravidelná 

slovesa (být, chtít, jíst, vědět, vidět, jít, mít, stát) 

- pozor na rozkazovací způsob (buď, buďme, buďte, chtěj, chtějme, chtějte, jez, jezme, 

jezte, věz, vězme, vězte, viz, vizme, vizte, jdi, jděme, jděte, měj, mějme, mějte, stůj, 

stůjme, stůjte) 

Postup při určování slovesné třídy a vzoru: 

např. Pracuje ve školství. 

1. Utvoříme si 3. os., č.j., způs. oznam., času přít. ---- on pracuje 

2. Na co končí sloveso? ---- na –je, proto bude patřit do 3. třídy 

3. Utvoříme příčestí minulé ---- on pracoval (podle –ova- zařadíme ke vzoru kupoval 

 

 

https://forms.gle/5s347qHzhXr7uXbU6


Pracovní list č. 1 

1. Doplň tabulku: 

infinitiv  určitý tvar  příčestí minulé třída  vzor 

sledovat 

tlouci 

zváti 

ukrojit 

smazat 

vypočítat 

mrzet 

házet 

vézt 

zavřít 

zrýt 

psát 

zkoušet 

 

2. Urči všechny mluvnické kategorie u vyznačených sloves: 

Obloha barvy olova neslibovala, že by se v dalších hodinách mělo něco změnit. 

 

Během popíjení čaje jsme z kryté terasy pozorovali od země odskakující dešťové kapky. 

 

Harmonogram našeho vandrování bude záviset na několika telefonátech. 

 

Déšť ustává až v podvečer. 

Na 2. videokonferenci si nachystej učebnici, sešit školní, psací potřeby, informace o 

příslovcích . 

Na 3. videokonferenci si nachystej učebnici, sešit školní, psací potřeby a pracovní list č. 2. 



Příslovce 

- zopakuj si informace o příslovcích (co vyjadřují, jakými otázkami se na ně ptáme, jaká 

jsou to slova, co u nich určujeme a neurčujeme, tvoření příslovcí a pravopis – vše máš 

v sešitech školních a pracovních z předešlých ročníků) 

Pracovní list č. 2 

1. Od následujících přídavných jmen utvoř příslovce: 

úzký -    pomalý -   častý – 

tajemný -   široký -    lakomý – 

kolmý -   vědomý -   úžasný – 

významný -   hotový -   francouzský – 

 

2. Doplň –ě nebo –ně 

Vědom___ jsem nikomu neublížil. Vzal ji jem___ za ruku. Navštěvuje soukrom___ 

hodiny klavíru. Silnice stoupala strm___. Nechovala se k nám moc upřím___. Oblékla 

si tem___ modré šaty. O nezvyklé události se jim zřejm____ ani nesnilo. Místnost 

byla zařízena velmi střídm___. Renata mluvila rozum___ a dojem___. S Oldou jsme se 

vždy ohrom___ bavili. Je to samozřejm___ jen vaše věc. Své rozhodnutí nám oznamte 

písem___. 

 

3. Ve které z následujících vět není pravopisná chyba? 

a) Vždy se choval velmi nerozumě a svéhlavě. 

b) Když nás chtěla vytočit, tvářila se co nejtajeměji. 

c) Hudební nadání se u něj v dětství nijak významně neprojevilo. 

d) Výjev zachycený malířem na obraze na mě zapůsobil velmi dojemě. 

 

4. Rozhodni, zda je každá následující věta napsána pravopisně správně: 

a) Dělal jakoby nic. 

b) Chovala se, jakoby se nic nestalo. 

c) Zavzpomínal na něj jako by náhodou. 

d) Šel bezpečně, jako by tady už někdy byl. 

 

5. Která z následujících vět neobsahuje příslovečnou spřežku? 

a) Pamatuj si to jednou provždy. 

b) Celý proslov se naučte zpaměti. 

c) Z části okurek jsem připravila salát. 

d) Ve vzpomínkách se občas vrací do dětství. 

 



6. Která z následujících možností obsahuje pouze tvary 3. stupně příslovcí? 

a) nejkratčeji, nejlehčí, nejprudčeji, nejdále 

b) nejjižněji, nejvýše, nejvýrazněji, nejsladší 

c) nejdříve, nejméně, nejkrásnější, nejlevněji 

d) nejpozději, nejhůře, nejvýznamněji, nejblíže 

 

7. Která z následujících vět obsahuje pouze ohebné slovní druhy? 

a) Sejdeme se ráno nebo večer? 

b) Ráno jsme museli brzy vstávat. 

c) Probudilo nás krásné slunečné ráno. 

d) První srpnové ráno bylo nezvykle studené. 

 

Literatura 

Do sešitu z literatury si vlep následující informace a nauč se! 

Romantismus 

- autoři i hrdinové před skutečností utíkají do minulosti 

- hledají oporu v přírodě 

- svůj život chápou jako protiklad svých ideálů 

- hrdinové = psanci, vězňové, poutníci, vyděděnci (osamocení lidé) 

- prostředí = les, hřbitov, zřícenina hradu, popraviště… 

- oblíbený žánr = povídka 

- Viktor Hugo – Chrám Matky Boží v Paříži – vyhledej si na internetu obsah knihy a 

vypiš si stručně do sešitu (postavy, děj…) a pošli mi na sladkova@zsvacov.cz 

 

 

Sloh – následující informace si vlep do sešitu na sloh 

Výtah 

- slohový útvar, který pomáhá v učení 

- myšlenky formulujeme vlastními slovy, souvisle, v krátkých větách 

- citace uvádíme v uvozovkách 

- zachováme původní stavbu textu (počet odstavců) 

- citování pramenů, ze kterých je čerpáno, má svoji ustálenou podobu – vyhledej si na 

internetu a zapiš do sešitu na sloh a pošli mi na sladkova@zsvacov.cz 

 

mailto:sladkova@zsvacov.cz
mailto:sladkova@zsvacov.cz


Německý jazyk 8 (4. až 8. ledna 2021) 
EINHEIT 2  

Videokonference v pondělí od 9:00. 

Tento týden začínáme 2. okruh – Einheit 2. 

● učebnice 

str. 19 – prohlédni si úvodní stránku, pusť si poslech (najdeš ho opět na stránkách školy) 

● pracovní sešit 

str. 27 – opiš si do slovníčku všechna slovíčka 

Slovníčky zkontroluji ve škole. 

 

 

Chemie 8 (4. až 8. ledna 2021) 

Chemické reakce 
Vše jsme probírali ve škole. Učivo je také v učebnici na stranách 38 až 41. Úlohy vypracuj do středy, na 

videokonferenci si to zkontrolujeme. 

 



Přírodopis 8 (4. až 8. ledna 2021) 

Oběhová soustava 
1. Projdi si prezentaci na stránkách školy. 

2. Podle prezentace si doplň poznámky (můžeš si je vytisknout a nalepit 

nebo přepsat do sešitu). 

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_______________ 

 

 

 

 

 



Fyzika 8 (4. až 8. ledna 2021) 
Učebnice: Fyzika 3: str. 54-59: Vlastnosti látek pevných – přečíst; poznámky přepsat do 

sešitu fyziky: 

Vlastnosti látek pevných 

- většina předmětů kolem nás je z látek pevných 

- bez působení síly nemění tvar = společná vlastnost pevných látek 

- řada pevných látek vytváří krystaly, jsou to prostorové útvary, obvykle jednoduchého 

geometrického tvaru, v nichž jsou atomy nebo molekuly uspořádány v pevných vzájemných 

polohách (př.: kovy, sůl, zmrzlá voda) 

- částice pevných krystalických látek jsou vázány na určitou polohu v pravidelné krystalové 

mřížce 

- některé pevné látky krystaly nevytvářejí: př.: sklo, plasty, asfalt, parafín, čokoláda – takové 

látky se nazývají beztvaré (amorfní) 

Tělesa z pevných látek nemění tvar a objem, protože jejich atomy a molekuly jsou pevně 

vázány do určitých vzájemných poloh. 

- další vlastnosti pevných látek: látky pevné jsou nestlačitelné; křehkost; pružnost; tvárnost; 

tvrdost (rytím zjistíme tvrdost látek); pevnost 

Úkoly: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 8.1.! Bude 

hodnoceno známkou! 

1. Do tabulky ke každé vlastnosti uveď několik látek: 

PRUŽNOST TVÁRNOST TVRDOST KŘEHKOST 

 

 

 

 

   

2. Do tabulky doplň vlastnosti uvedených látek: 

ocel guma sklo dřevo papír 

 

 

 

    

3. Kterou hlavní vlastnost musí mít jednotlivá tělesa: brusný kotouč, lyže, pneumatika 

k automobilu, brousek na kosu, pérko v hodinkách, těsnící tmel, kuličky v ložisku, vrták, 

podrážka bot, míč, tyč skokana do výšky, led na kluzišti? 

4. Kterou vlastnost nesmí mít: horolezecké lano, hrnek na čaj, cihla, hokejka? 

5. Kterou vlastností se liší sklo a plexisklo? 

 

mailto:krbkova@zsvacov.cz


Dějepis 8 (4. až 8. ledna 2021) 

Osvícenský absolutismus 

Vypracuj následující úlohy do středy, budeme je procházet při videokonferenci. Kapitolu 

jsme začali ve škole, pokud budeš potřebovat nápovědu, hledej v učebnici na str. 32 až 41. 

 

 



 

 

 

 

  



Zeměpis 8 (4. až 8. ledna 2021) 
Milí osmáci, 

tak nám nový rok bohužel začal zase „domácí“ výukou. Na tento týden jsem pro Vás připravil 

„Východní Evropu“. Výuku si přepište nebo vytiskněte do sešitu. Součástí výuky je i pracovní 

list. Pracovní list doplňte a zašlete na e-mail: reditel@zsvacov.cz do pátku 8.1.2020. Pokud 

si nemůžete pracovní list vytisknout, můžete si ho vyzvednout ve škole kterýkoliv den do 

čtvrtka 7.1. do 14°° hodin. 

VÝCHODNÍ EVROPA 

- státy vzniklé po rozpadu SSSR 

- málo výhodná poloha 

- Povrch : nížiny (stepi, tajga, tundra) 

- kontinentální podnebí 

- obyvatelstvo :  slované 

- věřící – pravoslavná církev 

- malá hustota zalidnění 

- hospodářství : zemědělství – obiloviny, brambory 

           -těžba dřeva 

       : nerostné suroviny – ropa, uhlí 

- rozvoj těžkého průmyslu 

 

  

mailto:reditel@zsvacov.cz


Pobaltské státy:  Litva, Lotyšsko, Estonsko 
- mezi Baltským mořem a Ruskem 

- členové EU a NATO – orientace na Západní Evropu 

- početná ruská menšina 

- nížiny, pahorkatiny, mokřady 

- republiky 

LITVA 
- hl. město : ………………………………………. (najdi a doplň)  

- největší z pobaltských států 

- silný vliv katolické církve 

- rod Jagellonců 

- těžba jantaru                                                                                                                                                                                                                            

LOTYŠSKO                                                                        
- hl. město : ………………………………………(najdi a doplň) 

- velká ruská menšina 

- průmyslový a zemědělský stát (těžba dřeva) 

ESTONSKO                                                                     
- Hl. město : ………………………………………(najdi a doplň)  

- ugrofinský národ 

- orientace na Finsko 

- těžba rašeliny 

 

 

 

 

UKRAJINA      
- hl. město : …………………………………………(najdi a doplň) 

- republika 

- měna : ……………………………………………….(najdi a doplň) 

- povrch : převážně leží v nížinách (východoevropská nížina) 

- jih : Krymské hory 

- západ : Karapty (Hoverla 2062 m.n.m.) 

- Řeky : Dněpr, Dněstr 

- přehrady 

Podnebí : mírné vnitrozemské až středomořské 

Průmysl : zemědělství  - pšenice, kukuřice, cukrovka, 

slunečnice 

 -chov : skot, vepři, rybolov 

 -těžba : černé uhlí, železná ruda, manganová ruda 

Obyvatelstvo : Ukrajinci, Rusové, Židé, Bělorusové, Poláci 

Rekreační střediska : Krym – Jalta – nyní patří Rusku 

Zajímavosti : Černobyl (pořád se tam nedá žít) 

hora křížů 



MOLDAVSKO      
Hl. město : ……………………………………………(najdi a doplň) 

- republika 

- leží mezi Ukrajinou a Rumunskem 

- výborné půdy pro pěstování ovoce a vinné révy 

- velké problémy na tržním hospodářství 

- značná chudoba 

 

BĚLORUSKO 
- Hl. město : …………………………………………….(najdi a doplň) 

- republika 

- Povrch : rovina     

   

- smíšené lesy 

- pozůstatky zalednění 

- mnoho jezer, močálů a rašelinišť 

- Podnebí . : mírné, vnitrozemské 

- Řeky : Dněpr, Západní Divina, Bug 

- Zemědělství : půdy málo úrodné 

-pěstování brambor, len 

chov – drůbež, skot 

- obyvatelstvo : Bělorusové, Ukrajinci, Rusové, Poláci, Židé 

- Úzká spolupráce s Ruskem 

- přechod na tržní hospodářství je pro Bělorusko obtížný 

 

  



PRACOVNÍ LIST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo je na fotografii? 

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


