
VIII. B+C – německý jazyk 

  

Lektion 7 – úvod 

 poslechni si slovíčka nové lekce – sleduj je současně s jejich zápisem v 

pracovním sešitě na straně 64 (dostupné zde, nebo zde 

https://drive.google.com/open?id=1_oyHtMXiRYfFMrrTlOYdHuI8OsDCZGZi 

  

Diktát 

Stáhni si pracovní list (wordovský dokument dostupný zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=1mW_ss6jsozYp6o8NZNThkMvTIbxcO-aA) 

Pokud nemůžeš pracovat ve Wordu stáhni si alternativu v pdf (dokument 

dostupný zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=1AGAmh9OLV8ieyyE9UV21BkJFm3GTFyui) 

A postupuj dle uvedených instrukcí, vyplněný soubor odešli na e-mail: 

gettin@1zsspk.cz 

Návod, jak lze editovat pdf soubor, je dostupný zde nebo zde: 

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

  

Kursbuch 

S. 48/Üb. 6, 7, 8, 9 

S. 49/Üb. 10 a, b, c 

S. 49/Üb. 11 

  

Arbeitsbuch 

S. 60/Üb. 7 

S. 60/Üb. 8 a, b 

S. 60/Üb. 9 
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Ať se vám daří… 

  

Lösungen (řešení): 

Kursbuch, Arbeitsbuch (hier nebo hier: 

https://drive.google.com/open?id=1s_mUCOohCwGAy_4srBh42u5g-

OdnmOkB) 

 

Chemie 8 – tříprvkové sloučeniny – hydroxidy. 

Dvouprvkové sloučeniny většina z vás zvládla. 

Čtyři jedničky s hvězdičkou ze vzorečků má Bílá Natálie, Pospíšilová Anežka a Vágner Adam. 

Musíme jít ale dál. 

Postup je jednoduchý, ale těžký na vysvětlení, proto jsem použil internet. 

Problematika je velmi dobře objasněna (isibalo) v následujícím videu. Prohlédni si je celé!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=bb1zaTx_AR4 

Na podobné stránce najdeš i oxidy a další. 

Pro úplně správné řešení budeme psát oxidační čísla i do hydroxidové skupiny, tedy: 

(O-IIHI)-I 

Na tento týden zasílám opět vzorečky a názvy, tentokráte hydroxidů. 

Nezapomínej na oxidační čísla, která píšeme vždy na straně vzorců. 

1. Ca(OH)2 

2. hydroxid sodný 

3. Pb(OH)3 

4. hydroxid siřičitý 

5. Al(OH)4 

6. hydroxid měďnatý 

Dnešní úkol přepsaný do sešitu a ofocený, nebo v textovém editoru mi zašli na školní email. 

(pridal@1zsspk.cz). 

Přeji úsměvy při učení a hlavně zdraví. Ing. Vladimír Přidal 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1s_mUCOohCwGAy_4srBh42u5g-OdnmOkB
https://drive.google.com/open?id=1s_mUCOohCwGAy_4srBh42u5g-OdnmOkB
https://drive.google.com/open?id=1s_mUCOohCwGAy_4srBh42u5g-OdnmOkB
https://www.youtube.com/watch?v=bb1zaTx_AR4
mailto:pridal@1zsspk.cz


 

PŘÍRODOPIS – 8. B,C – UČIVO OD 11.5.-15.5. 

Zdravím všechny osmáky. 

Tento týden vás nic nového nečeká, budeme opakovat a procvičovat, a to v interaktivním sešitě v 

Taktiku a v pracovním sešitě Fraus. 

Po přihlášení v Taktiku si v záložce OBSAH zobrazte MÍZNÍ SOUSTAVA, najedete na str. 14,15 a 

budete si doplňovat. 

V pracovním sešitě Fraus si vypracujte str. 32 - Mízní soustava a str. 33,34 – Dýchací soustava. 

Klidně si udělejte úkoly v taktiku i 2x – opakování, matka moudrostiJ 

Tak ať se vám práce daří. 

Mějte se pěkně a nezapomeňte nahlásit splnění práce! 

Marcela Macečková 

 

NJ – 8. ABC – skp. Šteindlová 

Hallo, meine liebe Gruppe J 

Níže vám nachystám opakovací test. Je to pár vět. Můžeš to vyplnit přímo sem a poslat na kontrolu. 

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

Viel Glück – hodně štěstí J 

1. Vyber správné sloveso a vyčasuj ho (müssen/ können/ möchten) 

1. _________ ihr um 6 kommen? 

2. Wir haben heute Basketball. _____________ du spielen? 

3. Warum ______________ er heute Deutsch lernen? ___________ er nicht morgen lernen? 

4. Ich ____________ heute nicht kommen. Ich habe keine Lust. 

2. Poskládej správně věty, nezapomeň vyčasovat sloveso a doplň správnou předložku um/ am kde je 

nutné 

1. Können – Nico – heute nicht – Volleyball spielen 

2. Machen – Nachmittag – wir – Hausaufgaben 

3. Trinken – ich – 5 Uhr – Tee – möchten 

4. Müssen – du – lernen – Mathe – morgen 

5. Ihr – können – schwimmen - nicht 

Das ist alles J 
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Dějepis 8. A, C 

16. příprava 

Proměna rakouské říše 

Nečtou ti, kteří mi poslali prověření učiva a mají tak zatím splněno. 

Připomínám těm, kteří ještě neposlali prověření učiva, aby tak učinili co nejdříve. Nerada bych vás 

volala do školy ke splnění úkolů. Udělala jsem pro vás násladující věc: Ve škole jsem nechala text 

prověření, abyste si ho mohli přijít vyzvednout. Po vyplnění máte 2 možnosti: buď podepsaný 

vyplněný papír vhodíte do schránky na budově školy u hlavních dveří, nebo předáte v po, st, pá 

sekretářce. V tyto dny jsou ve škole. 

1)Opakuj si jména významných objevitelů: Čím lidstvu přispěli? 

____________ Jan Jánský ________________ D. Mendělejev 

____________ W. Röntgen ________________ Ch. Darwin 

____________ L. Pasteur ________________ R. Koch 

____________ T. A. Edison ________________ M. Curie - Sklodowska 

____________ A. G. Bell ________________ A. Nobel 

____________ S. Morse ________________ R. Amundsen 

____________ R. Diesel ________________ R. E. Peary 

____________ C. Benz ________________ bří Lumiérové 

Bylo to snadné, pak jsi splnil/a d. ú.dobře. 

2) Nové učivo 

Učebnice strana 82 – 83, prohlédni si obrázky, přečti text. Pak zapiš do sešitu: 

Proměna rakouské říše 

1) Rakousko za ministra Bacha 

t. j. po revoluci 1848 

absolutistická vláda Fr. Josefa I. 

Bachův absolutismus (název doby 1851 – 1859) podle ministra A. Bacha 

charakteristika doby 

-cenzura 

-pronásledování odpůrců 

-zákaz vlasteneckých spolků 

-vyhnání K. H. Borovského 

SP – F. Josef I. (str. 82) 

- Karel Havlíček Borovský (str. 82) 

2) Hospodářství 



zrušení poddanství a roboty 

---> rozvoj průmyslu 

zřízení krajů a okresů 

3) Konec absolutismu – 1861 

konstituční monarchie 

parlament (říšská rada) 

! ale volební právo jen 6% obyvatel 

SP – Kdo měl volební právo? Z str. 83 

Veřejný život ožil 

Sokol – Miroslav Tyrš „ Ve zdravém těle zdravý duch“ 

Hlahol 

Umělecká beseda 

Americký klub českých žen 

 

Dějepis 8. A, C 

17. lekce 

RAKOUSKO – UHERSKÉ VYROVNÁNÍ 

1- Opakování pojmů 

1) ------------------------------------- cena udělovaná od roku 1901 Švédskou akademií věd 

2) ------------------------------------- ženy bojující za všeobecné hlasovací právo v USA a VB 

3) ------------------------------------- rasová nenávist k Židům 

4) ------------------------------------- snahy o vytvoření spravedlivé společnosti i za cenu revoluce 

5) ------------------------------------- lidé neuznávající stát, zákony, propagující neomezenou svobodu 

6) ------------------------------------- země podmaněná zemí jinou 

7) ------------------------------------- válka občanů jednoho státu proti sobě 

8) ------------------------------------- absolutistická vláda cara v Rusku 

9) ------------------------------------- název pro původní obyvatelstvo v Severní Americe 

10) ------------------------------------- zavádění strojů do výroby 

11) ------------------------------------- kontrola tisku, začerňování svobodomyslných myšlenek 

12) ---------------------------------------- zachování habsburské monarchie jako státu rovnoprávných 

národů 

Máš doplněné tyto pojmy? austroslavismus, občanská válka, samoděržaví, cenzura, antisemitismus, 

socialistická revoluce, 



sufražetky, průmyslová revoluce, anarchisté, kolonie, Indiáni, Nobelova cena 

Jména a pojmy se ti určitě budou hodit při prověření učiva! 

Nová látka – učebnice strana 84 – prohlédnout mapku, přečíst text a zapsat: Toto je nejdůležitější 

učivo! 

RAKOUSKO – UHERSKÉ VYROVNÁNÍ (R – U) 1867 

Vytvoření R - U 

vznikly 2 rovnoprávné části ( dualismus) 

RAKOUSKO řeka Litava UHERSKO 

Předlitavsko Zalitavsko 

sem patřily české země sem patřilo Slovensko 

každá část měla svůj 

parlament parlament 

protože tyto 2 rovnoprávné části dohromady tvořily jeden stát, společné měly: 

- armádu 

- panovníka ( Fr. Josef I.) 

- zahraniční politiku 

- finance 

Tato velká změna byla uzákoněna ústavou 1867 – tato ústava platila do roku 1918, 

byla už modernější, ale ženy volební právo neměly. Získaly ho až v ČSR. 

Zkontroluj zapsané s mapkou. 

 

Učivo do matematiky 11.5.-15.5. 

Po týdnu opět zdravím všechny aktivní osmáky. Přicházím s další nadílkou učiva do matematiky. 

Minulý týden jste vše určitě zvládli hravě, samostatně jste nepočítali žádné příklady. Naopak tento 

týden si samostatně započítáte. 

Podle pokynů z minulého týdne se vrhněte do počítání příkladů v PS strana 144/3. Pozor: pouze 

příklady a), b) d) mají jeden kořen, zbývající mají nekonečně mnoho řešení nebo žádné. Pokud 

nastane problém, příští týden si provedete kontrolu nebo opravu podle zveřejněné předlohy. 

Nyní přejděte do školního sešitu a proveďte si následující zápis: 

ŘEŠENÍ ROVNIC S MNOHOČLENY 

Pamatuj! 1) Jsou-li v rovnici početní výkony s mnohočleny, upravíme je nejprve zvlášť na každé 

straně rovnice (např. podle vzorců, roznásobením……) 

2) Pokud je to možné, zjednodušíme obě strany rovnice 

3) Využijeme známé ekvivalentní úpravy pro určení kořene rovnice 



4)Provedeme zkoušku. 

Př.: 

(x - 8)2 = (x + 4) . (x – 4) /upravíme užitím vzorců 

x2 – 16x + 64 = x2 – 16 /- x2 

- 16x + 64 = - 16 / -64 

- 16x = -80 /: (-16) 

x = 5 

Zk.: 

L= ( 5 – 8)2= (-3)2= 9 

P= (5 + 4) . (5 – 4)= 9 . 1= 9 

L = P 

Př.: 

x2 – (x + 2) . (x – 2) + 2x = 0 Je-li před součinem mnohočlenů (vzorcem) mínus, je 

x2 – (x2 – 4) + 2x = 0 vhodné provedený součin (upravený vzorec) nechat v závorce, potom odečítat 

x2 – x2 + 4 + 2x = 0 

4 + 2x = 0 

2x = -4 

x = -2 

Zk.: 

L= (-2)2-((-2)2-4) + 2.(-2) = 4 - (4-4) - 4= 4 – 0 – 4 = 0 

P = 0 

L = P 

Dále si opište další ukázkové příklady z učebnice strana 80/Př.10 a strana 81/Př.12 i se zkouškami. 

Nyní si ověřte své znalosti a samostatně se pokuste spočítat příklady z učebnice strana 80/1 a), b). 

Nyní máte probrané všechny typy lineárních rovnic o jedné neznámé v matematice základní školy. 

Doporučuji všem, kdo mají zájem o shrnutí této kapitoly nebo jim není něco jasné, pustit si video o 

rovnicích: https://www.televizeseznam.cz/video/vyuka-matiky/lekce-matematiky-7-rovnice-64051166 

Přeji vám všem, ať se vám daří a za týden se zase na vás těší Eva Skříčková 

 

 

 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/vyuka-matiky/lekce-matematiky-7-rovnice-64051166


Učivo ČJ 11/5 - 15/5 

 

 Opakování několikanásobných větných členů z pracovního sešitu: 

 

1)  40/1a - doplň čárky a podtrhni několik. větné členy 

2)  40/1 b - vypiš několik. větné členy a urči poměry mezi nimi 

3)  41/2a - podtrhni něk. větné členy 

4) 41/ 2 b, c 

5) 42/3 

 

 

Řešení k minulým úkolům: 

uč.87/5-..ani deště, ani... -p. slučovací, ...nejen,ale..-p. stupňovací, ...kozy,...a -p. sluč., 

...nejenom, nýbrž...- p. stup.,...hned, hned...-p.sluč., ...,ale..-p.odpor., ..nejen, ale..-p. 

stup.,..., a tudíž-p. důsled.,..buď, nebo...-p. vyluč., ...,ba-p. stup. 

uč.87/6 -..., nýbrž slovní druh-p. odpor., ...podmiňovací-p.sluč., ...příslovcem-p.vyluč., 

....Slovenskem-p. odpor., ...Maďarskem - p. sluč., ...německy a francouzsky-p. stup., 

...oceánu Atlantského - p.odpor.,...935-p. vyluč., ... Václav IV. - p. sluč.,..z Trocnova -p. sluč., 

.. k Baltskému moři - p. stup. 

uč. 87/7- nejen.., ale i, zdravá a úrodná, ..., ale.., ..., a proto, ..ve dne i v noci, v létě i v zimě.., 

..., nýbrž,..nejenom, ale i..., buď.., nebo.., .., ale...a houževnatý 

 

 

Pošli zprávu, že máš splněno. 

 

Učivo AJ 11/5 - 15/5 

 

1) PS - slovíčka str.84/lekce 5B naučit 

2) uč. 58/1- přečti a odpověz na otázky do sešitu 

3) uč. 59/2 - napiš T (pravda) x F ( lež) x DS ( se neříká) - do sešitu 

 

 

Řešení k minulým úkolům: 



PS 44/3 - Cars are washed. Paper is recycled. Fuel is sold. Computers are repaired. Christmas 

trees are grown. Electricity is produced. Rubbish is dumped. 

PS 45/4 - taken, washed, cut up, put, separated, heated, melted, cooled, dried, chopped, 

sold, used 

PS 45/5 - is created, is thrown away, are recycled, is taken, buried, is left, are blown, are 

blocked, are eaten, are poisoned, are given away, are banned 

Pošli zprávu, že máš splněno. 

 

FYZIKA 8. třída – učivo na týden 11.5.- 15.5. 2Q2Q 

1. Posílám správné řešení pracovních sešitů, zkontroluj si svoje řešení a případné chyby oprav 

Pracovní sešit strana 36: 

 

Pracovní sešit strana 37: 



 

1. NOVÉ UČIVO 

Přečti si učivo v učebnici strana 170 – 173. Učivo zapiš do školního sešitu, zápis ofoť a pošli zpět. 

Termín odevzdání je 12.5. 

Zápis do sešitu: 

                        TÓN. VÝŠKA TÓNU 

Počet pravidelných změn za 1 sekundu určuje kmitočet (frekvenci) tónu. 

Kmitočet určuje výšku tónu, který zachytíme sluchem (například  komorní a       

f = 440 Hz) 

Značka kmitočtu (frekvence):  f 

Jednotka:  Hz  (Hertz) 

  

                          

                               Zdravý sluch 

Dopadnou-li zvukové vlny na zdravé ucho, slyšíme. 



INFRAZVUK                     SLYŠÍME                       ULTRAZVUK 

f = 0 – 16 Hz              f = 16 Hz – 20 kHz             f > 20 kHz 

 

 


