
Distanční výuka 8. třída  
(9. 11. až 13. 11. 2020) 

 

Milí osmáci, 

posílám vám učivo na další týden. U některých předmětů opět nemáte někteří ještě splněno 

vše, co jste měli poslat. Prosím, zkontrolujte si to a doplňte vše, tak jak to má být. Jednotliví 

učitelé vás jistě informovali, pokud něco není v pořádku. Nesplněný úkol může být 

hodnocen pětkou, tak si to opravdu hlídejte. 

Přeji všem hodně sil a pevnou vůli do práce.  

Jarmila Štouralová 

 

 

IKT 8 (9. až 13. listopadu 2020) 
 
Nová lekce z IKT byla otevřena v moodle.  
Odkaz do Moodle je na www stránkách školy v zadání distanční výuky vaší třídy. 
 
 
 

Přírodopis 8 (9. až 13. listopadu 2020) 

Lidská kostra 

Tento týden tě čeká test (známkovaný). V testu můžeš získat až 22 bodů. Na jedničku 

potřebuješ alespoň 20 bodů, na dvojku 16 bodů, na trojku 11 bodů, na čtyřku 6 bodů. Pokud 

nebudeš se svým výsledkem spokojen, test si zopakuj. Budu počítat lepší pokus z prvních 

dvou. Odkaz: https://forms.gle/32YGYUPx7re4t3xz9  

  

https://forms.gle/32YGYUPx7re4t3xz9


Matematika 8 (9. až 13. listopadu 2020) 

Rovnice 
Tento týden tě čeká kratičký test, při kterém si ověříš, jak zvládáš Pythagorovu větu.  

V testu tě čekají 4 úlohy. Výsledky budu procházet ručně, takže hodnocení (a odpovídající 

známku) neuvidíš hned. Nechala jsem u každé úlohy dostatek prostoru pro text, takže 

klidně napiš i postup – můžeš tak i při chybném výsledku získat část bodů.  

V prostředí testu nejdou psát indexy, proto místo 52 napiš 5 na druhou nebo 5*2, místo 

√36 napiš odmocnina z 36. Nezapomeň u výsledku napsat jednotku.  

Odkaz na text: https://forms.gle/QVVEy7bAJy8MxzKu9  
 

Videokonference  
připrav si:  učebnici, sešit, psací potřeby 
úlohy vypracuj předem, na konferenci si je zkontrolujeme, případně dořešíme nejasnosti  
středa 

uč. str. 44 / cv. 1  
úlohy 1, 2, 3 (tento LP) 

pátek 
úlohy 8, 9 (tento PL) 

 

 

https://forms.gle/QVVEy7bAJy8MxzKu9


 

 

 

 

 

 

 



 

  



Český jazyk 8 (9. až 13. listopadu 2020) 
Videokonference č. 1 – připrav si PS, psací potřeby, zopakuj si vše, co víš o podstatných 

jménech 

Videokonference č. 2 – připrav si učebnici, psací potřeby, sešit školní, pracovní sešit 

- poznámky do sešitu školního z uč. str. 27, 28 (viz níže) 

Videokonference č. 3 – zopakuj si druhy zájmen, tvary zájmena jenž a já 

- připrav si učebnici, psací potřeby, pracovní sešit 

Mluvnice 
1. Vypracuj online test – bude hodnocen!  

https://forms.gle/HmgwGPt56jVApFAX8 
 

2. Do sešitu školního si nadepiš Přídavná jména a vlep následující poznámky: 

Stupňování přídavných jmen: 

- některá přídavná jména tvrdá a měkká mohou vyjádřit trojí stupeň vlastnosti: 

1. stupeň – základní tvar přídavného jména (šťastný, měkký, jasný) 

2. stupeň – první stupeň + koncovka či přípona -í, -ší, -ejší, -ější (šťastnější, 

měkčí, jasnější) 

3. stupeň – předpona nej- + 2. stupeň (nejšťastnější, nejměkčí, nejjasnější) 

- POZOR! 

např. dobrý – lepší, zlý – horší… 

- POZOR! 

slovo tamější nevzniklo od slova tamní, ale spojením příslovce tam a přípony -ější 

(např. tamější obyvatelé) 

Vypracuj následující cvičení: - PS str. 43/cv. 7 

• PS str. 44/cv. 8, 9 
 

3. Na 2. videokonferenci si zapiš do sešitu školního: 

Přídavná jména přivlastňovací pro označení rodin 

- z učebnice ze strany 27, 28 si z oranžového rámečku vypiš poznámky do sešitu (v 

heslech) 
 

4. Do sešitu školního si nadepiš Zájmena 

(Můžeš si vypsat druhy zájmen, pokud jsi je zapomněl/a – budu zkoušet!) 

- PS str. 44/cv. 10 

 

Literatura 
Do sešitu si vlep následující informace: 

https://forms.gle/HmgwGPt56jVApFAX8


1. Tajenka – zašli mi na sladkova@zsvacov.cz (V případě, že nebudeš vědět nějakou 

z odpovědí, můžeš si vyhledat na internetu.) 

- vyjde jméno známého španělského spisovatele, od kterého bude ukázka z čítanky 

- všichni mi zašlou celou tajenku ke kontrole a ohodnocení 

 

2. Vytiskni a vlep: 

Španělsko 

Miguel de Cervantes Saavedra (migel de servantes savedra) – 1574 – 1616 

 

- Uk. v čítance „Příběhy Dona Quijota“– str. 35 – 40 (na str. 40 se nejprve seznam 

s vysvětlivkami, s výslovností jmen).  

mailto:sladkova@zsvacov.cz


Sloh 

1. Přečti si ukázku „Má kniha“ (Zamysli se, jak na tebe ukázka působila, zda jsou užity 

básnické prostředky a které?) 

 
2. Do sešitu na sloh si vlep následující informace: 

Subjektivně zabarvený popis (líčení) 

- autor skutečnost nejen popisuje, ale vyjadřuje k ní i osobní, citový vztah 

- druh popisu, který působí na všechny smysly čtenáře (např. může evokovat vůni, 

doteky, zvuky…) 

- typický pro umělecký styl 

- můžeme líčit obraz, krajinu, knihu, oblíbenou věc… 

- používáme dějová slovesa (vznáší se, plave…) 

- nejčastější básnické jazykové prostředky: 

a) metafora – přenesení významu na základě vnější podobnosti (les je chrám 

volnosti) 

b) přirovnání – výchozí jev je přirovnáván k jinému (oči modré jako pomněnky) 

c) personifikace – zosobnění, zživotnění – některým věcem jsou připisovány 

vlastnosti živých bytostí (les ignoruje útoky staletí, kniha mluví) 

d) epiteton – básnický přívlastek (životodárná energie, magický les) 

e) kontrast – užití protikladných slov v textu vedle sebe  

3. Roztřiď básnické prostředky (pošli mi na sladkova@zsvacov.cz) 

stěhuje, toužebný pohled, za plotem vykukovaly květy pivoněk, vítr zahýbal kšticí jabloně, 

jako žíly se krajem táhly uprášené polní cesty, hlas jako zvon, domky rozestavené podél cesty 

jakoby špalírem, sluneční jas ječmen hýčká, romantická krajina, ohnivé sluneční kolo, rachotí, 

bublá 

metafora –  

přirovnání – 

personifikace – 

epiteton – 

dějová slovesa – 



Anglický jazyk 8 (9. až 13. listopadu 2020) 
 

Milí osmáci, 

čekají nás dvě videokonference (čtvrtek, pátek), proto prosím pozorně čtěte, co si na kdy 

připravit, co odeslat atd. 

Učebnice 

str.16/cv.1 – poslech (na stránkách školy) 

                     -poslechněte si, přečtěte a přeložte text 

                     -prohlédněte si zelenou tabulku „Look and learn“ 

 

str.16/cv.2 – ústně přiřaďte k otázkám odpovědi 

 

Pracovní sešit 

str.14/cv.1,2,3,4 →zkontrolujeme ve čtvrtek při videokonferenci 

Učebnice 

str.17/cv.1 – poslech (na stránkách školy) 

                   -poslechněte si, přečtěte a přeložte text 

 

str.17/cv.2 – vypracujte do školního sešitu (zapište údaje, které jsou požadovány v zadání) 

→cv.2 v sešitě zkontrolujeme v pátek při videokonferenci 

 

Na páteční videokonferenci si ještě připravte pracovní sešit. 

 

Vypracujte ONLINE TEST (na stránkách školy) nejdéle do pátku 13.11. – Present simple x 

Present continuous  

https://forms.gle/zCpXi6HavLctPicL9  

 →test bude oznámkován 
 

  

https://forms.gle/zCpXi6HavLctPicL9


Německý jazyk 8 (9. až 13. listopadu 2020) 
  EINHEIT 1  

Videokonference v pondělí 9. 11. od 9:00 

● učebnice  

str. 12 – projdeme při videokonferenci  

str. 14/ cv. 5 – Odpověz písemně na 12 otázek! 

př. Ein Computer steht in dem Arbeitszimmer/ auf dem Tisch. 

 

 

 

● pracovní sešit 

str. 11/ cv. 4 – opakujeme školní potřeby, doplň slovíčko se správným členem 

(POZOR – zde je 4. pád – Dej mi prosím…. (koho co = 4. p.)                          člen DER – se mění 

na DEN 

str. 11/ cv. 6 – poslouchej a přiřazuj (poslech na stránkách školy) 

 

● průběžně se uč slovíčka 1. okruhu – využij bezplatnou aplikaci WordTrainer FRAUS 

  

Odpovědi ze cv. 5/ str. 14 napiš do 

školního sešitu a pošli do pátku na můj mail: 

kulova@zsvacov.cz Děkuji!  

mailto:kulova@zsvacov.cz
mailto:kulova@zsvacov.cz


Chemie 8 (9. až 13. listopadu 2020) 

Atom 

A) Podívej se na video na odkazu:  

https://youtu.be/nLUspwYZI98 (Nezkreslená věda II - Co je atom?) 

B) Vylušti následující křížovku, všechny potřebné informace najdeš ve videu. V tajence 

najdeš odpověď na otázku: Jak se nazývá částice, která je v poslední (=vnější) vrstvě 

elektronového obalu a podílí se na vzniku chemické vazby? Odpověď mi pošli. 

1.        R         

2.                 

3.          R       

4.                 

5.          L    L   

6.   Z              

7.    V    A         

8.  V               

9.                 

10.   R              

1. Nejmenší objekty, ze kterých se skládají protony a neutrony 

2. Kdo je nejmenší ze všech, ale může to být i pěkný divoch? 

3. Záporně nabitá částice v obalu atomu. 

4. Na jaký prvek se přeměňuje vodík na slunci? 

5. Co znamená slovo ATOMOS? 

6. Zkratka latinského názvu prvku. 

7. „Balíky“ energie, kterou uvolňují atomy. 

8. Na atom působí 4 základní síly celého __________. 

9. „Nic“ okolo jádra. 

10. Kladně nabitá částice v jádru obalu. 

C) Doplň slova do schématu atomu:  

 

obal   bez náboje   proton   jádro   kladný   elektron   záporný   neutron 

  

atom 

https://youtu.be/nLUspwYZI98


Fyzika 8 (9. až 13. listopadu 2020) 
- učebnice: str. 37-39: Oko – přečíst; poznámky přepsat do sešitu fyziky: 

Oko 

- lidské oko není žádný přístroj, bez oka by však žádný optický přístroj neměl smysl 
- je to velmi složitý orgán: 

 
- jednou z nejdůležitějších částí oka je čočka (je pružná, může měnit svůj tvar – zakřivení) 
díky této vlastnosti vidíme ostře předměty, které máme blízko před sebou nebo ty, které 
jsou velmi vzdálené  
- čočka zdravého oka vytváří obraz předmětu přesně na sítnici 
- duhovka vytváří barvu oka, svým stahováním zvětšuje nebo zmenšuje velikost zornice, čímž 
reguluje množství světla, které dopadá na sítnici 
- sítnice se skládá z tyčinek (černobílý obraz, obrysy, tvar) a čípků (barva), 2 význačné body 
na sítnici: 1. žlutá skvrna (nejostřejší vidění) 
                  2. slepá skvrna (dopadne-li světelný paprsek na tento bod, vnímaný předmět 
nevidíme) 
- porušená pružnost čočky: vznik očních vad: 
1. krátkozrakost (brýle – rozptylky) 
2. dalekozrakost (brýle – spojky) 
- normální zdravé oko vidí předměty nejostřeji ve vzdálenosti 20 – 30 cm 
 
Úkoly: (zkontrolujeme, vyřešíme při videokonferenci ve čtvrtek 12.11.) 

1. Doplň věty: Ze všech smyslových orgánů přijímají nejvíce informací _________. Rozeznají t______, 

b___________, s _________, s _________. 

2. Podtrhni pouze pravdivé věty: Rohovkou vstupují do oka světelné paprsky. Rohovka pohybuje 

oční koulí. Pomocí svalů se můžeme dívat jen nahoru či dolů. Pomocí svalů se můžeme dívat vlevo, 

vpravo, nahoru a dolů. Oční nerv spojuje oko s nosem. Oční nerv spojuje oko s mozkem. 

3. Lidé, kteří jsou krátkozrací a dalekozrací mohou nosit___________________ nebo 

________________________.  

4. Lidé, kteří mají částečně nebo úplně poškozený zrak, čtou pomocí _____________________ písma. 

Čtou pomocí______________. Na ulici poznám slepého člověka podle_________________________. 

  



Dějepis 8 (9. až 13. listopadu 2020) 

Referát 

Vyber si jedno z následujících témat a zpracuj na dané téma krátký referát. Tvoje práce 

bude hodnocena známkou. 

Témata:  

1. Rozdílný způsob života v severních a jižních koloniích USA a jeho důsledky. 

2. Bostonské pití čaje. 

3. Prohlášení nezávislosti amerických osad. 

4. První Americká ústava. 

 

Podmínky (co bude kromě obsahu hodnoceno):  

rozsah – ½ až 1 stránka A4 

  nezapomeň napsat zdroje informací 

  nejzazší termín odevzdání – pátek 13. listopadu 

  lze psát ručně nebo na počítači, text může být doplněn obrázkem 

  dbej na úpravu, ať lze tvoji práci prezentovat 

Pozn.:  

- jedno téma si mohou vybrat maximálně 3 žáci, napište mi tedy co nejdříve, jaké téma 

jste si vybrali 

- neopisujte internet ani nic jiného (to použijte jen pro zjištění potřebných informací) 

- tvořte vlastní věty 

- kopírování textů = plagiátorství – bude nemilosrdně hodnoceno pětkou 

  



Zeměpis 8 (9. až 13. listopadu 2020) 
Milí osmáci,  

coronavirus nás nechce opustit, proto musíme používat domácí výuku. Na tento týden 

jsem Vám připravil další region Evropy. 

Region ve kterém žijeme i my. Je to region STŘEDNÍ EVROPA. 

Prosím přepište nebo vytiskněte si poznámky. Součástí je pracovní list. Jelikož se v brzké 

době neuvidíme, tak mi prosím pošlete ofocené vypracované VŠECHNY (4) pracovní listy 

do 13.11.2020 (pátek) na mou e-mailovou adresu: reditel@zsvacov.cz 

 

Pokud si nemůžete pracovní list vytisknout, můžete si ho vyzvednout ve škole v pondělí od 

11.30 do 13.00 hodin nebo ve středu od 11.30 do 13.00 hodin 

 

Děkuji a přeji hezký týden. Nezapomínejte na videokonference a na domácí úkoly! 

 

SLOVENSKO 

hl.město : …………………………………………….(vyhledej a zapiš) 

- republika 

- počet obyvatel :……………………………………….(vyhledej a zapiš) 

- jméno prezidenta :……………………………………………..(vyhledej a zapiš) 

Historie : období před 20.stoletím : 

- součást Rakouskouherské říše 

- 1918 – vznik Československa % odtržení od RU 

období 2.sv.války : 

- slovenský stát odtržení od ČR(přiklonění k fašistickému Německu) 

- 1944 – slovenský národ –povstání – boj proti Německu 

období po 2. sv.válce 

- společný stát ČSSR (ČR a SR) 

- 1993 – samostatnost 

Hranice : ČR, Polsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakousko 

Povrch : 70% hornatý 

- nejvyšší pohoří : Vysoké Tatry 

- nejvyšší vrchol : Gerlachovský štít 2655m.n.m 

- Nízké Tatry, Karpaty, Slovenské Rudohoří 

- nížiny : Poddunajská, Východoslovenská 

- Národní parky : Tanap – Tatranský národní park(Lomnický štít, Štrbské pleso) 

Vodstvo : největší řeka : Dunaj 

- Váh – velké množství hydroelektráren 

Města : Košice, Banská Bystrica, Žilina, Zvolen 

mailto:reditel@zsvacov.cz


Hospodářství : A) zemědělství : převažuje S.část – obilí, chov ovcí (salaše), brambory 

          J.část – slunečnice, papriky, rajčata, meruňky 

                            B) průmysl : těžba vápence a magnezitu (Slovenské Rudohoří) 

         strojírenství, chemický, automobilový 

Slovenský ráj : Národní park na východě území  Slovenska, je známí roklemi a kaňony, pokrývají ho 

lesy. 

Spišský hrad : Jedna z nejstarších hradních zřícenin, nachází se na travertinovém kopci (UNESCO) 

Gabčíkovo : je obec v okrese Dunajská  Streda, pojmenovaná podle Jozefa Gabčíka (vodní přehrada, 

hydroelektrárna) 

Termální lázně Piešťany : slouží k léčbě nemocí a bolesti při pohybu 

ledové jeskyně  : největší zaledněná jeskyně na Slovensku (světový význam) 

halušky, brynza  : nejznámější pokrm (noky + měkký míšený a solený sýr) 

MAĎARSKO 

hl.město :……………………………………..(vyhledej a zapiš) 

 republika 

- počet obyvatel ……………………………………..(vyhledej a zapiš) 

- jméno prezidenta : ……………………………………..(vyhledej a zapiš) 

Historie :  habsburská říše 

- 1918 - osamostatnění 

Povrch :  

Velká Uherská nížina 

- Balaton …………………………………………………………….(Co je to? Vyhledej a zapiš.) 

Vodstvo : největší řeka : Dunaj 

- Tisa 

Hospodářství : těžba bauxitu a výroba hliníku 

- montážní – strojírenství a elektronika 

Zajímavosti : čardáš – relativně náročný párový tanec 

- tokajské víno – aromatické víno zlatavé barvy, vyráběné v Tokajské oblasti (SV Maďarska, JV 

Slovenska 

- Segedínský guláš 

- uherský salám 

- termální lázně – Maďarsko je díky velkému počtu lázní považováno za lázeňskou zemi a 

Budapešť za jedno z nejlepších lázeňských měst světa 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1nos_%C3%81der


STŘEDNÍ EVROPA – PRACOVNÍ LIST 

Doplň a do pátku 13.11.2020 ofoť a odešli spolu s ostatními pracovními listy (celkem 4) na 

e-mail: reditel@zsvacov.cz 

 

mailto:reditel@zsvacov.cz

