
VIII. B+C – německý jazyk 

  

Zdravím všechny onlinery a onlinerky       

přidávám materiály na další týden… Nepřehlédněte závěrečný test 7. lekce, 

držím palce. 

Ať se vám daří… 

1) Wiederholungstest – Lektion 7 

Poslech slovíček (dostupné zde, nebo zde 

https://drive.google.com/open?id=0B83XnRftD8rQX3dxaEt2YXcyUEE) 

Zapiš německy, přidej české ekvivalenty a odešli na gettin@1zsspk.cz (je vcelku 

jedno, jestli zapíšeš svůj výsledek do textového editoru nebo na papír a 

vyfotíš…) 

Gramatika, vyber si, která skupina je ti více po chuti       (dostupné zde, nebo 

zde https://drive.google.com/open?id=0B83XnRftD8rQSHp2MExwdFRiMkU 

Vypracujte a odešlete tamtéž… 

Návod, jak editovat pdf soubor (dostupný zde, nebo zde 

https://drive.google.com/open?id=1WtUTQy12uJDwT2nHpZH5aTOFXFwL1srK 

  

2) Lektion 8 – nová slovíčka 

Seznam se se slovíčky 8. lekce, sleduj je současně s pracovním sešitem na 

straně 71, kde jsou zapsána (dostupné zde, nebo zde 

https://hueber.de/media/36/BFR1_CZ_Lernwortschatz_L8.mp3 

  

3) Kursbuch (vypracujte do školního sešitu) 

S. 52/Üb. 1 a – potřebný soubor k poslechu dostupný zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=1dGOhf6Gof6wfiuyuMzCBYudFx9axNmLN 

S. 52/Üb. 1 b – potřebný soubor k poslechu je uveden výše 

https://drive.google.com/open?id=0B83XnRftD8rQX3dxaEt2YXcyUEE
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S. 52/Üb. 2 – zazpívej si písničku, potřebný soubor k poslechu dostupný zde 

nebo zde: https://drive.google.com/open?id=1Lpj-

JgZb0dycd9N7e3LucsbgVqchk3uQ 

S. 52/Üb. 3 

TAHÁK: 

mögen = mít rád (používá se hlavně v kombinaci s podst. jm. – Ich mag 

Schokolade. – Mám rád čokoládu.) 

ich mag                      wir mögen 

du magst                   ihr mögt 

er, sie, es mag           sie mögen 

  

4) Arbeitsbuch 

S. 65/Üb. 1 

S. 65/Üb. 2 

S. 65/Üb. 3 a 

S. 65/Üb. 3 b 

  

Lösungen (řešení): 

Kursbuch, Arbeitsbuch (hier nebo hier: 

 https://drive.google.com/open?id=1k2e2iBELh2eZlF1nLPSVyU26emGWiUbY) 

 

Chemie 8 – tříprvkové sloučeniny – kyseliny. 

Na tento týden zasílám opět vzorečky a názvy kyselin. 

Nezapomínej na všechna oxidační čísla, která píšeme vždy na straně vzorců. Vodík má vždy oxidační 

číslo I, tedy +I, mnozí psali –I. 

1. kyselina bromičitá 

2. HFO 

3. kyselina olovnatá 

4. H2IO4 

5. kyselina zinitá 

6. HNO3 

https://drive.google.com/open?id=1Lpj-JgZb0dycd9N7e3LucsbgVqchk3uQ
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Dnešní úkol přepsaný do sešitu a ofocený, nebo v textovém editoru mi zašli na školní email. 

(pridal@1zsspk.cz). 

Přeji pohodu, klid, zdravíčko a brzký návrat do školy. Ing. Vladimír Přidal 

 

OSTROVNÍ STÁTY 

KYPR 

HLAVNÍ MĚSTO NIKOSIE 

REPUBLIKA 

1.2 MIL. OBYVATEL 

PLATÍ SE EUREM 

ROZLOHA 9250 KM 

STŘEDOZEMNÍ MOŘE 

BÝVALÁ ANGLICKÁ KOLONIE 

KONFLIKT MEZI ŘEKA A TURKY = ROZDĚLEN NA SEVERNÍ A JIŽNÍ ČÁST 

TY ZJISTI, KTERÁ KOMU PATŘÍ????? A OD KDY???? 

 

 

MALTA 

HL. MĚSTO LA VALLETA 

REPUBLIKA 

430.000 OBYVATEL 

EURO 

ROZLOHA 320KM 

JAZYK MALTŠTINA, ANGLIČTINA 

BÝVALÁ ANGLICKÁ KOLONIE - JEZDÍ SE VLEVO 

CESTOVNÍ RUCH 

 

Učivo do matematiky 1.6.-5.6. 

            Po týdenní odmlce zdravím aktivní osmáky. Přináším vám další várku učiva do 

matematiky. Minulý týden jsme otevřeli kapitolu slovní úlohy a následující dny vás čeká 

mailto:pridal@1zsspk.cz


procvičování této oblasti. Začněte kontrolou řešení úloh z minulého týdne, proveďte si 

opravu případně doplnění chybějícího příkladu. 



Nyní si vezměte učebnici algebry a na straně 90 si pozorně přečtěte ukázkový příklad 5. Pak 

si jeho celé řešení přepište do školního sešitu (bude se vám to hodit jako nápověda při 

řešení úlohy v PS str. 150/11). 

Dále si přečtěte na straně 93 příklad 8, teprve potom si ho přepište do školního sešitu. 



Nyní si pozorně přečtěte a pak přepište do školního sešitu: učebnice strana 94/sloupeček 

vpravo nazvaný Dej pozor na zápis některých výrazů. Využijete to při řešení v PS (150/9, 

151/13, 14….). 

  

Teď se pusťte do samostatného řešení příkladů v pracovním sešitě: strana 150/9, 10, 11, 

strana 151/12, 13, 14. Nelekejte se, posílám vám zase nápovědu. 

Pomoc při řešení slovních úloh v PS 

150/9 

          1. den…………0,8x vstupenek       den, o kterém nic nevíme, si označte jako x (druhý 

den) 

          2. den……………..x vstupenek            80% z x= 0,80 . x 

          Celkem………….12600 vstupenek 

Sestavte a vyřešte rovnici:     1.den + 2.den = celkem 

  

150/10 

            zásobník………………..x hl 

            naplněno………………3/5x hl 

            vypuštěno………………21hl 

            zůstalo………………….1/4x 

 Vyřešte rovnici:      x-21=  x 

  

150/11    Pozorně si přečtěte úlohu a za neznámou si  zvolte délku strany a 

   Zápis:       a……………………x cm 

                   b……………….              doplňte 

                   c………………..             doplňte 

                   Obvod………….110cm 

Sestavte a vyřešte rovnici:         a+b+c= o 

  

151/12 



Zápis:            8. A………………………….               kg        doplňte                

                     8. B…………………………              x kg                        Pozor: 200% = 2x více 

                     8. C…………………………                kg        doplňte 

                     Celkem………………………………..850kg 

Sestavte a vyřešte rovnici:          8.A+ 8.B+ 8.C = Celkem 

  

151/13   

Zápis:              1. dělník……………                      doplňte         Pozor! o 30%více=130%=1,3 

                        2. dělník…………….x součástek                      dělník , o kterém nic nevíme bude x 

                        Celkem………………138 součástek 

Sestavte a vyřešte rovnici:   1. dělník + 2. dělník = Celkem 

  

151/14  podobně jako  151/13 

Zápis:       Petr……………………..       Kč                   doplňte  Pozor! o 20%více=120%=1,2  

                 Jana…………………………   Kč                    doplňte  (pozor polovinu si mohu označit 0,5) 

                 Markéta………………….   x Kč                     o Markétě nic nevím, proto bude x 

                 Dohromady……………..2520 Kč 

Sestavte a vyřešte rovnici:     P+ J+ M = 2520          počítej buď ve zlomcích, nebo des. číslech 

  

            Přeji vám mnoho zdaru při počítání. Až budete mít vše hotovo, nahlaste mi mailem 

splnění práce. Doporučuji vám pustit si video o slovní úloze: 

https://www.televizeseznam.cz/video/vyuka-matiky/lekce-matiky-pro-skolaky-9-slovni-

ulohy-64057161. 

Všechny vás zdraví Eva Skříčková 

 

FYZIKA 8. třída na týden 1.6. – 5.6. 2Q2Q 

Kontrola úkolů z minulého týdne. Zkontroluj si svoje řešení se správným 

řešením, případné chyby oprav. 

Pracovní sešit str. 48: 

https://www.televizeseznam.cz/video/vyuka-matiky/lekce-matiky-pro-skolaky-9-slovni-ulohy-64057161
https://www.televizeseznam.cz/video/vyuka-matiky/lekce-matiky-pro-skolaky-9-slovni-ulohy-64057161


Pracovní sešit strana 49: 



Nové učivo: Ochrana sluchu před nadměrným hlukem 

  



Přečti si učivo v učebnici na straně 178, zapiš zápis do školního sešitu, zápis 

ofoť a pošli do 7.6. zpět. 

Zápis do sešitu: 

OCHRANA SLUCHU PŘED NADMĚRNÝM HLUKEM 

Ke srovnání hlasitosti zvuku se používá fyzikální 

veličina hladina zvuku. Její jednotkou je bel (B), 

užívá se však převážně její desetina decibel (dB). 

Počátkem stupnice je 0 dB – práh slyšení pro tón o 

kmitočtu 1000 Hz. 

Druh zvuku Hladina 

zvuku v dB 

Druh zvuku Hladina 

zvuku v dB 

Práh 

slyšení 

  

       0 

Hlasitá 

hudba 

  

      80 

Tikot 

hodinek 

  

      10 

Pouliční 

hluk 

  

 Až 80 

Šumění 

listí 

      20 Motocykl       90 

Šepot       30 Sbíječka      100 

Hlasitý 

hovor 1 m 

  

      50 

Letecký 

motor 

  

     120 

    Práh 

bolesti 

  

     130 



 

Dějepis 8. A, C 

22. příprava 

Úspěšní Češi 

Dnes máme před sebou důkaz o tom, že Češi jsou velmi inteligentní, šikovní, prostě umějí. Dá se to 

vypozorovat i na to, když v mnoha vlnách odcházeli Češi ze země do ciziny, mnozí se proslavili. 

1) V učebnici k tomu máte několik řádků na straně 89. Přečtěte si text a do sešitu si zapište: 

Všeobecná zemská výstava 1891 

- byla přehlídkou úspěšnosti českých podnikatelů a dovedností řemeslniků a dělníků 

- předváděla výrobky různých průmyslových odvětví 

V roce 1890 byla v Praze povodeň, která dokonce strhla část Karlova mostu a Němci odmítli se na 

výstavě podílet. Přesto byla výstava neobyčejně úspěšná, navštívil ji i císař. Některé stavby, které 

vznikly kvůli výstavě, stojí v Praze dodnes a jsou cílem mnoha turistů. 

Stavby: Průmyslový palác 

Křižíkova fontána 

pozemní lanovka na Petřín 

rozhledna na Petříně 

Bludiště 

Hanavský pavilon 

v Praze jezdila Křižíkova elektrická tramvaj 

Galerie českých vynálezců 

z učebnice strana 90 si do sešitu vypiš ta jména, která zatím v sešitě nemáš, například Diviš, Kaplan... 

Na závěr si opiš pochvalnou větu dole z učebnice: 

České země se staly nejbohatší částí Rakousko – Uherska. 

23. příprava 

Umělecký život v českých zemích 

V učebnici si přečti text na straně 91 – 93, prohédni obrázky. Kapitola obsahuje určitě známé učivo i z 

jiných předmětů a hlavně patří k všeobecným znalostem. 

Do sešitu si zapiš: 

Umělecký život v českých zemích 

Vedle sebe se rozvíjela kultura česká, německá i židovská. 

Hudba: Smetana, Dvořák, Janáček 

Ema Destinová 

Literatura: Neruda, Vrchlický, Sládek, Jirásek 



Národní divadlo: 

architekt – Josef Zítek 

malíři – M. Aleš, Václav Brožík, Fr. Ženíšek 

opona – Vojtěch Hynais (nápis Národ sobě) 

sochař – J. V. Myslbek 

Josef Václav Myslbek – socha sv. Václava na Václavské náměstí, sochy na Vyšehradě 

Josef Mánes – výzdoba pražského orloje 

Antonín Slavíček - U nás v Kameničkách 

Alfons Mucha – secesní plakáty, Slovanská epopej 

Impresionismus – (pocit, dojem) A. Slavíček 

Secese – v architektuře 

Př: Obecní dům v Praze, Fantova kavárna na Hlavním nádraží v Praze 

 

PŘÍRODOPIS 8. ROČNÍK – UČIVO OD 1.6.-5.6. 

  

Ahoj osmáci, 

než se pustíme do další práce, zkontrolujte si doplnění v pracovním sešitě na 

str. 35, zda jste pracovali úspěšně☺ 



Nyní budete pracovat opět s učebnicí, dokončíte si trávicí soustavu, která 

zahrnuje živiny a energii v těle. Text začíná na str. 81 a končí na str. 85. Vaším 

úkolem bude, tak jako minulý týden, na tečky……………….. doplnit správně 

slova, která na místo patří. Tak otevřete učebnici, jdeme na to☺ 

  



Zápis do sešitu: 

  

ŽIVINY A ENERGETICKÁ ROVNOVÁHA (učebnice str. 81) 

Souhrn všech chemických látkových přeměn v těle = 

m……………………………………….. 

-složité látky se štěpí na jednoduché – energie se uvolňuje = 

k……………………………………….. 

-z jednoduchých látek se tvoří látky složité – energie se spotřebovává= 

a…………………………. 

Jednodušeji řečeno – METABOLISMUS = přeměna látek a energií. 

  

Základní živiny v potravě 

1………….. –  hlavní zdroj energie 

š……………….– složitý cukr -mouka, rýže, brambory 

l……………….– mléčný cukr (mléko, mléčné výrobky) 

s……………….– řepný cukr-sladidlo 

g……………… – jednoduchý cukr, obsažen v krevní plazmě 

  

2…………….. –  nejvydatnější zdroj energie 

-rostlinné – olej slunečnicový, řepkový 

-živočišné - máslo, sádlo, rybí tuk 

  

3…………… – základní stavební látka buněk 

-rostlinné – luštěniny-sója, čočka, fazole, hrách 

-živočišné - maso, vejce, mléko, mléčné výrobky 

  

+ musí obsahovat: 

Mi……………..   lá……………. 



-podílejí se na stavbě kostí a zubů, součást svalů, nervů, udržují rovnováhu 

vody a iontů 

  

 V……………….. 

-tělo si je neumí vytvořit 

-rozpustné v tucích - …………………………….(4) 

-rozpustné ve vodě – ………………..(2) 

                                                      

Tabulky si vytiskni a nalep do sešitu nebo si je přepiš☺ 

V…………….. 

-denní příjem – 2 litry 

  

Poměr živin v potravě: 



Sacharidy  ………….%, Tuky ……………%, Bílkoviny …………… % 

  

Energetická rovnováha (učebnice str. 84) 

Energie – potřebná k udržení základních životních procesů (dýchání, činnost 

srdce), jednotkou jsou jouly (džauly) J 

Ba………………  me………………….= minimální množství energie potřebné k životu 

  

Vytiskni si tabulku a nalep nebo si ji přepiš☺ 

Správná tělesná hmotnost: 

1.Brocův vzorec : W = H-100 (W=weight v kg, H=height v cm) 

  

2. Body mass index: BMI =  W(v kg) 

                                                 H2(v m) 

3.Ženy - BMI 19-23,9 

   Muži- BMI 20-24,9 

Úkol: Zkus si vypočítat dle své výšky a hmotnosti BMI, zapiš si jej do sešitu. 

  

Potravní pyramida: Zakresli si☺ 



-nevyváženost 

potravy způsobuje: podvýživu x obezitu 

-poruchy příjmu potravy:b…………………– přejídání a vyvolávání zvracení 

                                            m……………………   a…………………… – záměrné odmítání 

potravy 

Úkol: V pracovním sešitě si vypracujte str. 36+37.  Tímto pro tento týden vše, 

příští týden se pustíme do soustavy vylučovací. Mějte se hezky, nezapomeňte 

nahlásit, že máte splněno, někteří z vás se mi ještě neozvali ani jednou!!! 

Jména zveřejňovat nebudu, každý z vás ví, o kom je řeč. Hříšníci, napravte 

se!!!  

Zdravím, mějte se pěkně                          Marcela Macečková 

 

NJ – 8. ABC – skp. Šteindlová 

Hallo, meine liebe Gruppe J 

Pokračujeme v 7. Lekci. 

1. Učebnice strana 62 – opiš si tabulku – přivlastňovací zájmena v 1. A 4. Pádu 

2. Učebnice str. 49 – vpravo dole – opiš si tabulku 

3. Pracovní sešit str. 59 + 60 – celá (můžeš poslat na kontrolu – už je to těžší J 

4. Uč se slovíčka ze 7. Lekce (téma rodina) 

Online cvičení 2 – přivlastňovací zájmen (mein, meine, dein, deine): https://www.german-course-

vienna.com/en/exercises_a1,3883.html 

https://www.german-course-vienna.com/en/exercises_a1,3883.html
https://www.german-course-vienna.com/en/exercises_a1,3883.html


Dole pod cvičením máš vždy klíč J 

Viel Glück J Pokud nebude něco jasné, kontaktuj mě na e-mail: steindlova@1zsspk.cz 

 

Učivo ČJ - 1.6 - 5.6. 

 

Dobrý den, 

zasílám další učivo na tento týden: 

1)PS - str. 44 - urči a vyznač větné členy u vět na této stránce (podmět, přísudek,...) Grafy 

kreslit nemusíš. 

2)opakování učiva z minulého ročníku - souvětí podřadné - učebnice str. 97-99 - pročti si 

žluté tabulky na těchto stránkách a najdeš tam odpovědi na otázky v PS - str.47/1 - odpovědi 

napiš 

3) pročti si v učebnici str.100-103 a najdeš tam odpovědi na otázky v PS  - str. 47/2 - 

odpovědi napiš 

 

Dále posílám řešení k minulým úkolům: PS 43/1-přístavek:Z šalvěje, byliny...účinky,..FIFA, 

světové...federace. ..dál,na další...cestu. ...výpravě,archeologům...fotografovi,...z Cuzca, 

hlavního..Inků....Ostravice, nevelké vesnice,..koupališti, termálnímu bazénu. .. Orava, 

dříve...horami,   žinčici, kysané..mléko...kopec, sedm..stoupání,..oblasti, velkou...zdmi. ..po 

jediném, po odpočinku. ..famfrpál, nejoblíbenější...světě...kamarády, Rona a Hermionu 43/2 

Brnu, moravské metropoli,...předmětů, přírodopisu a zeměpisu,..Einstein, objevitel teorie 

relativity,...státy, Německem, Polskem, Slovenskem a Rakouskem. ... Němcová, autorka 

Babičky,.. Chorvatska, země u Jaderského moře,..městy, Hradcem Králové a Pardubicemi,.. 

uč. 95/1-Ráno (PUČ) půjdu (Př) se svým (PKS) kamarádem (PT) do lesa (PUM) na houby 

(PUúčelu). Petr (PO) zahlédl(Př) mě (PT) nastupovat (DO) do autobusu (PUmísta). Moje (PKS) 

sestra (PO) teď ( PUčasu) myje (Př) nádobí (PT) od oběda (PKN).    

 

 

Nezapomeňte mě informovat o splnění úkolů.  

Přeji pěkné dny.  

Šárka Kašíková 

 

Učivo AJ 1.6. - 5.6. 

 

Dobrý den, 

mailto:steindlova@1zsspk.cz


posílám učivo na tento týden: 

1)nauč se nová slovíčka - viz PS / lekce 5C str. 84 

2) uč. 60/ přečti si článek 

3) uč. 60/2 - oprav věty podle článku a do sešitu napiš správné věty 

4) uč. 61/3 - spoj výrazy a řešení napiš do sešitu 

5) PS 48/1 - doplň slova do textu 

 

 

Zasílám řešení k minulé práci: PS 46/3 - were  destroyed, will be cut down, will be destroyed, 

have been cut, have been destroyed, 47/4 - 1b, 2a, 3a, 4b, 5b, 6a, 7b, 8b, 47/5-were stolen, 

was seen, was stopped, were found, were taken, was arrested, was watched, were seen, 

was sent, will be created, will be used, will be flooded, will be covered, will be built, will be 

organized, will be stopped, will be saved, has been removed, have been rescued, have been 

taken, have been cleaned, haven´t been released, has been removed, have been killed 

 

Nezapomeň poslat zprávu o splnění úkolů. 

Přeji pěkné dny. 

Šárka Kašíková 

 

 


