
Distanční výuka 8. třída  
(6. 4. až 9. 4. 2021) 

 

Milí osmáci, 
posílám vám práci na další týden. Při jakémkoli problému mě kontaktujte. 
Přeji všem hodně sil, pevnou vůli a chuť do práce.  

Jarmila Štouralová 

 

Dějepis 8 (6. až 9. dubna 2021) 

František Josef I. 

• Podívej se na video „Slavné dny - 2. 12. 1848 Den, kdy nastoupil na trůn císař 

František Josef I.“ Odkaz:  

https://www.slavne-dny.cz/episode/10020173/den-kdy-nastoupil-na-trun-cisar-

frantisek-josef-i-2-prosinec-1848 

• Odpověz na otázky (podle videa):   SVOU PRÁCI MI POŠLI 

1) Kolik let bylo Františku Josefovi, když usedl na trůn? 

2) V jakém roce na trůn usedl? 

3) Jak dlouho vládl? 

4) Po revoluci byl zaveden přísný absolutismus. Jak se jmenoval ministr vnitra, 

podle kterého byl tento absolutismus pojmenován? 

5) Který český novinář (a spisovatel) byl poslán do exilu v Brixenu? 

6) Jak se jmenoval nový parlament (s volenými poslanci)? 

7) V jakém roce vzniklo soustátí Rakousko-Uhersko? 

8) V jakém roce zemřel František Josef? 

9) Kolik mu bylo let, když zemřel? 

10) V době, kdy František Josef zemřel, probíhala v celé Evropě (i ve světě) 

velmi významná událost? Jaká? 

 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10020173/den-kdy-nastoupil-na-trun-cisar-frantisek-josef-i-2-prosinec-1848
https://www.slavne-dny.cz/episode/10020173/den-kdy-nastoupil-na-trun-cisar-frantisek-josef-i-2-prosinec-1848


Matematika 8 (6. až 9. dubna 2021) 

Číselné výrazy II 

A) VIDEOHODINY 

Úterý 

 

 

 

 

Čtvrtek 

 

 



B) PROCVIČOVÁNÍ  (úlohy pošli) 

 

 

 

 

 

Upravte tak, aby bylo možné výrazy porovnat, pak vložte mezi čísla znaménka: < > = 

 

 

 

 

Upravte do tvaru:  𝒂 ∙ √𝟐      nebo      𝒂 ∙ √𝟑 

√8                                  √12                                  √18                                  √27                  

 

√32                               √48                                  √50                                  √98 

 

C) NA ZNÁMKY – Tento týden je opět kratší, proto nemáte C) zadáno. 

D) NA 1  (dobrovolné) 

   
 



Český jazyk 8 (6. až 9. dubna 2021) 

Mluvnice 

Videokonference 1, 2 

- budeme stále opakovat větné členy – PU, ZSD, PT, PKS, PKN, T, V, přidáme si PK postupně 
rozvíjející a několikanásobný 
- připrav si modrý PS8, učebnici, sešit školní 
- do 1. videokonference vypracuj cv. 1 z pracovního listu a pošli mi na sladkova@zsvacov.cz 
(v úterý nejpozději do 18. hodiny večerní!!!) 
- vypracuj online test na příslovečné vedlejší věty (bude hodnocen známkou) - 
https://forms.gle/4ouVN9yx6Z8zmnXv5 
 

Pracovní list 

1. Doplň za přívlastky, zda se jedná o PKS, či PKN. 

1. To ale nebyl pro chytrého ____ a vynalézavého _____Jeníčka žádný 

____problém. 

2. Poněkud nechápavé ____ježibabě namluvil, že sezení na lopatě _____dosud 

ve škole neprobírali, a požádal ji o její ____ první ____ukázku.  

3. Sotva se stará ____ a ješitná babizna ujala předvádění, šoupl ji Jeníček 

s vydatnou ____Mařenčinou____ pomocí do rozpálené ____pece a zavřel za 

ní dvířka z litiny____. 

4. Překvapená baba sice protestovala, ale její ____snaha vylézt ____byla marná. 

5. Jeníček a Mařenka si na cestu lesem _____ sbalili raneček s perníky ____. 

6. Jeníček měl sice trochu problémy s chůzí____, dlouhý____ výkrm nezůstal bez 

následků. 

7. Děti vyšly před perníkovou ____ chaloupku a na vysoký ____ strom tentokrát 

vylezla čipernější ____ Mařenka.  

8. Brzy našla správný____ směr.  

9. Našli cestu domů____ a zanedlouho dorazili ke svému ____ překvapenému 

_____ tatínkovi.  

10. Žil v malém_____ domečku sám, zlá____ macecha odešla do velkého _____ 

města za horami ____. 

 

2. Doplň do textu PKS utvořené z podst. jména za větou. 

1. Petra si kupuje výhradně výrobky z (ekologie) _____________________materiálů. 

2. Letos jsme navštívili s naší učitelkou češtiny (kniha) ________________ veletrh. 

3. Opravdu jste už zkoušeli někdy přejít po (provaz)___________________ mostě? 

mailto:sladkova@zsvacov.cz
https://forms.gle/4ouVN9yx6Z8zmnXv5


4. V šesté třídě jsme se učili o tom, jak vypadají (slovník) ___________________ 

hesla. 

5. Sousedi vybírají pro svůj dům novou (střecha) ______________________ krytinu. 

6. Bratr dělá v pondělí přijímací zkoušky na (stavba) ________________ fakultu. 

7. Pro případ neúspěchu bychom měli vymyslet (záloha) ________________ plán. 

 

3. Rozliš PK těsný a volný. 

1. Děti jedoucí na výlet přijdou na nádraží. 

2. Hedvika vzala tašku visící na věšáku a šla nakoupit. 

3. Květiny přes zimu uhynulé jsme na jaře vykopali. 

4. Hokejisté hrající v NHL vydělávají dost peněz. 

5. Lidé žijící na vsi mají blízko do přírody. 

6. Karolína oblečená do puntíkatých šatů na nás už čekala. 

7. Míče pomalované všemi barvami létaly vzduchem. 

8. Učebnice vydané v roce 1982 jsou neplatné. 

9. Žáci mající vši nesmí do školy. 

10. Lidé nemající o nic zájem jsou nudní. 

11. Podlouhlý dům obklopený parkem chátral. 

12. Moře znečištěné odpadem se vzdouvalo kolem lodi. 

13. Auto vypouštějící oblaka kouře zmizelo za rohem. 

14. Myši schované v díře se kocoura nebály. 

15. Hřiště stále zaplněné dětmi se rozprostíralo v zeleni. 

 

4. Rozliš PK postupně rozvíjející a několikanásobný. 

1. Turisté se ubírali prašnou polní cestou ke svému cíli. 

2. Silnici lemovaly staré mohutné jabloně. 

3. Na listech vinné révy si pochutnávaly beznohé žravé a dychtivé housenky. 

4. Za nízkým dřevěným plůtkem začíná sousedova zahrada. 

5. V opuštěném kosím hnízdě se uvelebila sýkora. 

6. Rákos můžeme poznat podle úzkých dlouhých listů. 

7. Počítače jsou stroje, které samočinně řeší ve velmi krátkém čase složité početní 

operace. 

8. Na záhonech kvetly červené, žluté a růžové růže. 

9. V knihovně si můžete půjčit německé francouzské anglické i latinské knihy. 

 

 

 

 

 



Sloh 

- přečti si ukázku „Co je nedostatek?“ – uč. str. 153 a do sešitu vypracuj 

cv. 1/str. 154 – budeme kontrolovat ve čtvrtek při hodině 

- do sešitu na sloh si vlep následující: 

Úvaha 

- má některé rysy shodné s výkladem 

- autor vysvětluje určitý problém, zamýšlí se nad ním, zaujímá k němu osobní stanovisko a 

hodnotí jej na základě svých vlastních zkušeností 

- hl. cílem = upozornění na závažnost nějakého problému a hledání možností jeho řešení 

- uvedené myšlenky na sebe musí navazovat 

- podnětem pro úvahu  = např. vlastní zážitek, novinový článek, kniha, citát, aktuální 

společenský problém… 

- užití podmiňovacího způsobu k vyjádření svých osobních názorů (např. Měli bychom se 

zamyslet…, Lidé by neměli zapomínat, že….) 

- častá slovní spojení – např. myslím si…, jsem toho názoru…, uvědomuji si…., domnívám se… 

- můžeme uvádět příklady ze života, používat citáty, přísloví, rčení, přirovnání 

- užití řečnických otázek, na něž si v další větě sami odpovíme, nebo odpověď pouze 

naznačíme --- tím získáme pozornost čtenáře 

 

Literatura 
- věnuj se vlastní četbě  

 

  



Anglický jazyk 8 (6. až 9. dubna 2021) 
Osmáci, 

pokračujeme v probírání stupňování přídavných jmen. Probrali jsme II. stupeň – Comparative 

adjectives (tzv. srovnávací přídavná jména).  

Procvičuj:  

http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/pridavna-jmena-stupnovani-druhy-stupen-test-cislo-11/ 

Úkol na tento týden: 

• Vypracujte PS str. 44 + 46 (máte mít hotové z minulého týdne). Budeme kontrolovat společně.  

• Vystřihněte si následující přídavná jména do 4. sloupečků a vylepte si je do školního sešitu (tak, abyste 

mohli vedle psát) a zkuste utvořit druhý stupeň přídavných jmen.  Budeme kontrolovat společně při 

videokonferenci. Pokud si s nějakým slovíčkem nebude vědět rady, přeskočte ho.  

 

 

  

http://anglina.unas.cz/easy-english/testy/pridavna-jmena-stupnovani-druhy-stupen-test-cislo-11/


Německý jazyk 8 (6. až 9. dubna 2021) 
EINHEIT 3 

● učebnice 

str. 31 – Prohlédni si znovu tabulku – časování slovesa HELFEN 

● Opiš si gramatický přehled do sešitu 

Sloveso HELFEN – se pojí se 3. pádem 

1.p.  der  die  das die 

3.p. dem der dem den 

Ich helfe dem         
                 meinem 
 
Ich helfe der      
   meiner 

Ich helfe dem  
   meinem 
 

Ich helfe den  
   meinen 
 
 

● pracovní sešit 

str. 30/ cv. 9 – Napiš odpovědi celou větou.  

Cvičení pošli do pátku na můj mail. Děkuji.  

 

 

 

 

Přírodopis 8 (6. až 9. dubna 2021) 

Mícha, mozek 

uč. str. 77 až 79  SVOU PRÁCI MI POŠLI 

Vypracuj podle učebnice: PS  str. 27/ cv. 3, 4, 5 
 

  

Vater.  (der Vater – r. mužský) 

 

Mutter. (die Mutter – r. ženský) 
 

Kind. (das Kind – r. střední) 
 

Eltern. (die Eltern – mn. č.) 
 



Chemie 8 (6. až 9. dubna 2021) 

Sulfidy 

uč. str. 67 

Důležité informace: 

Sulfidy = sloučeniny síry – síra má oxidační číslo S–II (stejně jako O-II v oxidech) 

 - názvosloví: (je to podobné jako u oxidů) 
 

 

 

Úkoly:  SVOU PRÁCI MI POŠLI 

 
 

Doplň tabulku: 

 
 

 
 

  

Al2III
 S3

-II
 

sulfid hlinitý 

Vzor:   PV   oxid fosforečný     P2 O5         sulfid fosforečný         P2 S5
 



Fyzika 8 (6. až 9. dubna 2021) 
- poznámky si přepiš nebo vlep do sešitu fyziky: 

Elektrické pole 
- kolem zelektrovaného tělesa je elektrické pole projevující se elektrickou silou 
- elektrická síla může být přitažlivá i odpudivá 
- elektrické pole znázorňujeme pomocí elektrických siločar 
 

 
 

Úkoly: Vypracuj, řešení vyfoť a pošli na e-mail: krbkova@zsvacov.cz do pátku 9.4.! Bude 

hodnoceno známkou! 

1. Kde vzniká elektrické pole? 

 

2. Pomocí čeho znázorňujeme elektrické pole? 

 

3. Působí elektrické pole i na nenabitá tělesa? Pokud ano, uveď příklad. 

 

4. Znázorni elektrické pole kolem samostatného kladného a samostatného záporného bodového 

náboje. 

 

5. Na obrázku je dvojice nabitých těles. Mezi dvojicí znázorni elektrické pole. 

  

 

     

 

                                      

 

mailto:krbkova@zsvacov.cz


Zeměpis 8 (6. až 9. dubna 2021) 
Milí osmáci, 

tento týden si doplníte poznatky o dělení sídel v ČR a dozvíte se něco o hospodářství v ČR. 

HOSPODÁŘSTVÍ dělíme na PRŮMYSL a ZEMĚDĚLSTVÍ. Dnes si přečtete o průmyslu.  

Čeká vás opět vypracování pracovního listu. Vypracovaný PL prosím zašlete do čtvrtka 8.4.2021 na 

reditel@zsvacov.cz. Samozřejmě si jako vždy můžete pro pracovní list zajít do školy. 

Doufám, že jste prožili alespoň částečně pěkné Velikonoce. 

 

STRUKTURA DĚLENÍ SÍDEL V ČR 

1) STÁT = nejvyšší územní jednotka ČR 

- řízena vládou a parlamentem 

2) KRAJE = řízeny hejtmany a krajskými zastupitelstvy 

- územní celky, které jsou výkonným orgánem státu 

- mají vlastní správu i politické rozhodnutí 

- mohou vydávat zákony pro daný kraj 

3) OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ  

- obce získaly samostatnou působnost k vykonávání specifických potřeb pro zajištění 

obyvatelstva (vydávání občanských průkazů) 

4) OKRESY 

- jako takové byly zrušeny 

- zůstávají statistickou jednotkou 

 

HOSPODÁŘSTVÍ ČR 

1) PRŮMYSL 

A) Těžební a energetický 

- těžební průmysl se zabývá dobýváním nerostů a hornin 

- v ČR řada ložisek vyčerpána 

- zbývající jsou omezována 

- v ČR se těží: a) palivová (černé a hnědé uhlí, uran – 70% celkové evropské produkce vytěžena) 

                        b) rudy (v ČR se těžilo zlato, stříbro, cín – vyčerpáno) 

         B)  Hutní  

- vznik: v blízkosti těžby železné rudy a černého uhlí 

- v blízkosti těžby druhovýroba a strojíren 

- OSTRAVSKO: železo a ocel, hutnictví neželezných kovů je malé 

C) Strojírenský 

- proslavilo naši zemi 

- v ČR výroba automobilů – uplatňování v zahraničí 

- nejvíce strojírenských závodů: střední Čechy, Praha, Plzeň, Brno, střední Morava, Kopřivnice 

- významné strojírenské závody: Mladá Boleslav, Kolín, Nošovice, Kopřivnice,  

- autobusy: Vysoké Mýto 

- lokomotivy: Plzeň 

- trolejbusy: Ostrov nad Ohří 

- Loděnice: Praha, Děčín 

 

mailto:reditel@zsvacov.cz


D) Chemický a gumárenský, papír a celulóza 

- ukazatel hospodářsky vyspělé země 

- petrochemické závody: Litvínov, Kralupy nad Vltavou, Pardubice, Kolín 

- anorganická chemie: Pardubice, Ústí nad Labem, Přerov, Ostrava – výroba léků, chemických 

vláken, plastů 

- papírny a celulózky: Štětí na Labi, Větřní na Vltavě – dřevo + starý papír + voda 

E) Stavební hmoty, sklo, porcelán, keramika 

- dostatek surovin 

- závody v blízkosti těžby 

- výroba: cihly, vápno, cement, stavební díly – po celé republice 

- cementárny a vápenky: Dvůr Králové, Beroun, Hranice na Moravě 

- stavební keramika (obkladačky, dlaždice): Plzeňsko-Rakovnicko 

- užitková a spotřební keramika 

- sklářský průmysl: Karlovy Vary, Nový Bor, Kamenický Šenov 

- zásoby sklářských písků v České tabuli 

- tradice užitkového a dekoračního sklářství 

- technické sklo: Teplicko 

- Bižuterie: Jablonec nad Nisou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list - osmisměrka  Průmysl ČR 

1. Doplň do tabulky příslušné podniky nebo názvy obcí. 
2. Potom dané pojmy vyhledej na osmisměrce. 
3. Při řešení osmisměrky vyjdou názvy dvou měst (celkem 17 písmen) 

…………………       …………………………………………………….. 

4. Doplň k daným městům, který průmysl zde převládá, ve kterém kraji se nachází a která řeka 
jím protéká. 
Město:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

Město:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

Tabulka 

Jedna z největších hydroelektráren na Vltavě  

Název auta z Mladé Boleslavi  

Chemický podnik v Neratovicích  

Lázně ve Zlínském kraji  

Papírna  

Tepelná elektrárna  

Podnik v Jemnici  

Výroba elektrospotřebičů v Hlinsku  

Výroba klíčů v Rychnově nad Kněžnou  

Potravinářský podnik v Pardubicích  

Výroba nábytku z Bystřice pod Hostýnem  

Čokoládovna  

Potravinářský závod v Babicích  

Výrobce pián v Hradci Králové  

Vinařský závod ve Znojmě  

Jaderná elektrárna  

Mlékárenský podnik v Olomouci  

Osmisměrka 

S U S J T Í A P E M A P 

P O Č E R A D Y N A T E 

O Í A M L O O A D F E T 

L T L Č A N K O B A M R 

A Ě E A O O Š E R B E O 

N Ť M T M I P L Z L L F 

A Š A E Ň R Z N O V Í N 

L U H A Č O V I C E N K 

 


