
VIII. B+C – německý jazyk - skupina Gettina 

 

Lernwortschatz – Lektion 6 (dostupné zde) 

 

Zopakuj si časování způsobových sloves (přehled časování dostupný zde) 

 

Kursbuch (učebnice): 

Vypracujte písemně do sešitu… 

S. 40/Üb. 10 a (potřebný soubor k poslechu dostupný zde) 

S. 41/Üb. 11 a, b 

S. 41/Üb. 12 a (potřebný soubor k poslechu dostupný zde) 

S. 41/Üb. 12 b 

S. 41/Üb. 12 c 

 

Arbeitsbuch (Pracovní sešit): 

S. 50/Üb. 8 

S. 50/Üb. 9 

S. 51/ganze Seite (celou stranu) 

 

 

 

 

 

 

Lösungen (výsledky): 

(hier) 

 

Ať se vám daří… 

https://hueber.de/media/36/BFR1_CZ_Lernwortschatz_L6.mp3
https://drive.google.com/open?id=1S-8PC6ZXLA-XmGZ9aiMI2uzDf-ZSAccM
https://drive.google.com/open?id=1e52ebkj-aRGAg3FmKQWjRXnbwdRlJsVk
https://drive.google.com/open?id=1Cz05uL-4dpCpPRO1boChYUd5fedjIz1C
https://drive.google.com/open?id=1y3FkmqfbvN7JJ6RlkcMVnigK3Z3iA2nk


 

 

RJ 8 – obě skupiny – 14.4. - 17.4. 

V tomto zkráceném týdnu nezadávám žádné nové učivo. Budeš si opakovat a 

procvičovat to, co už znáš. Pokud někdo ještě nestihl vypracovat zadané úkoly z 

minula, má co dělat. 

V písance dopíšeš cvičení, které jsem zadala minule – str. 47/8 – měli jste napsat 

pouze dvě stránky, nyní dopíšeš celé. 

K procvičování slovní zásoby, gramatiky a čtení můžeš využít i následující 

odkaz: http://klett.cz/online_cviceni.php#lang=russian&book=knac_4&cap=4& 

I. Brázdová 

 

Chemie 8 – dvouprvkové sloučeniny 

V tomto povelikonočním týdnu nebudeme probírat novou látku, ale ověříme si 

znalosti z tvorby názvů a vzorců dvouprvkových sloučenin. 

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

1. HgCl5 

2. oxid dusitý 

3. K2S 

4. fluorid siřičitý 

5. Mn2O5 

6. sulfid zlatičelý 

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

školní email. (pridal@1zsspk.cz). 

S přáním pevného zdraví a úsměvu na rtu se loučí váš učitel chemie. 

Ing. Vladimír Přidal 

http://klett.cz/online_cviceni.php#lang=russian&book=knac_4&cap=4
mailto:pridal@1zsspk.cz


 

 

TEST 1 F 8. C 

Test vyplňte na volný papír. Vyplněný test ofoťte nebo naskenujte a pošlete na 

adresu: krobotova@1zsspk.cz. Termín odevzdání je pátek 17. 4. 

Zadání testu: 

1. Máte zadané 3 elektrické obvody, u každého obvodu napiš, zda obvodem 

prochází el. proud nebo neprochází. Pokud elektrický proud obvodem 

neprochází, napište proč. 

 

2. Proč elektrické vodiče vedou elektrický proud? 

3. Jaký existuje nejmenší elektrický náboj a jak ho nazýváme? 

4. Uveď, která kapalina nevede elektrický proud. 

5. Čím je tvořen elektrický proud v plynech. 

6. Co je to akumulátor a k čemu slouží? 

7. 

 

 

mailto:krobotova@1zsspk.cz


 

 

Tento elektrický obvod překresli a do obrázku zakresli: 

a. Směr elektrického proudu v obvodu 

b. Ampérmetr na měření elektrického proudu 

c. Voltmetr na měření elektrického napětí na žárovce 

d. Vypočítej: Jaké napětí naměříme na žárovce, jestliže žárovkou prochází proud 500 mA a má 

elektrický odpor 2,5 Ω.  

 

Zdravím osmáky !!! 

Jak jste zvládli neúnavnou srdeční pumpu? Věřím, že dobře a můžeme tedy pokračovat. 

Nejprve správné řešení pracovního sešitu: 

 

 

 



 

 

 

Co vás čeká tento týden? 

Procvičte si srdce na interaktivitě – bonusy – lidské srdce 

Opakujte a naučte se cévní soustavu a tělní oběhy a srdce 

Doplníme si o první pomoc při krvácení: 

Do sešitu si zapiš z učebnice str.116: Krvácení + tabulka s druhy krvácení a způsobem zastavení 

V interaktivitě : otevři si v obsahu str. 42 a doplň 

v bonusech První pomoc – zastavení tepenného krvácení – pusť si 

Máme hotovo? Výborně, kdo má splněno, je šikovný a určitě by už dokázal zastavit tepenné krvácení a 

poskytnout tak první pomoc. 

Dosud se mi nenahlásili: 

Z 8.B – Niko B., Simča, Jirka, Tonda, Radek, Nela, Kryštof, Eliška 

Z 8.C – Vláďa, Ondra, Simča, Bára, Timo, Nela, Kryštof, Olda 

Prosím ty, kteří se mnou „mluví“ přes mail a mají spojení na ty, které jsem jmenovala, dejte jim vědět, že 

čekám na zprávy od nich. Děkuji. 

Krásné dny všem 

Marcela Macečková 

 

Učivo do matematiky 14.4.-17.4. 

Zdravím všechny osmáky, jste určitě připravení na další nálož úkolů do matematiky. Moc se omlouvám za 

chybu v pokynech na minulý týden. Nenapsala jsem tam totiž, že si máte do školního nelinkovaného sešitu 

poznačit zápis ŘEŠENÍ ROVNIC včetně EKVIVALENTNÍCH ÚPRAV. Moc se za to omlouvám, doplňte 

si to, prosím. Někteří z vás to ale vycítili a napsali si to. 

Po doplnění poznámek z minula pokračujte v následujícím zápisu do školního sešitu: 

Postup řešení rovnice: 

1. Pokud se v zápise rovnice objeví závorky a zlomky, pak řešení obvykle začínáme jejich odstraněním. 

2. Při řešení rovnic všechny členy s neznámou převedeme na jednu stranu rovnice a členy bez 

neznámé/čísla/ na druhou stranu rovnice 

Pozor: při přechodu z jedné na druhou stranu rovnice se mění znaménko v opačné. 

3. Vypočítáme neznámou a provedeme zkoušku. 



Jestli-že nám při řešení vyjde tvar rovnice: 0.x=0 , pak má rovnice nekonečně mnoho řešení 

0.X = 5, pak rovnice nemá žádné řešení /místo 5 na pravé straně bude jakékoliv nenulové číslo/. 

Nyní si do sešitu přepište ukázkové příklady i s postupem (modrý rámeček vpravo), nezapomeňte na 

zkoušku, nelze ji vynechávat. Jsou v učebnici strana 74/Příklad 6,7 strana 75/Příklad 8, strana 75/ ukázkové 

příklady dole označené a , b , c . 

Věřím, že vše zvládnete. Až budete s prací hotovi, vyfoťte a pošlete na moji mailovou adresu 

skrickova@1zsspk.cz 

Mnoho zdaru při práci vám všem přeje Eva Skříčková 

 

Dějepis 8. A, C 

8. příprava 

Prověření znalostí Vyplň a pošli na krejci.zdenka@centrum.cz obratem 

1) Co k sobě patří? 

Připoj písmenka 

___ Veverkové a) dynamit 

___ Perner b) let balonem 

___ Fulton c) parovůz, paroloď 

___ Montgolfierové d) parník 

___ Watt e) železárny 

___ Ressel f) železniční doprava 

___ Stephenson g) ruchadlo 

___ Nobel h) lodní šroub 

___ Božek i) parní stroj 

___ Kleinové j) parní lokomotiva 

2) Kdo je kdo? 

_____ Palacký biolog, buněčná teorie 

_____ Purkyně jazykovědec, slovník česko – německý (5 dílů) 

_____ Dobrovský představitel romantismu, Máj 

_____ Škroup dramatik, slova hymny 

_____Jungmann kapelník Stavovského divadla, hudba hymny 

_____ Kopecký loutkář 

mailto:skrickova@1zsspk.cz
mailto:krejci.zdenka@centrum.cz


_____ Tyl autor první gramatiky českého jazyka 

_____ Mácha historik, Dějiny národu českého..., austroslavismus 

3) Opakování k roku 1848 

1. Ve kterých zemích mělo dojít r. 1848 ke sjednocení? 

2. Do kterého moravského města přesídlil císařský dvůr? 

3. Který panovník nastoupil v tomto roce na rakouský císařský trůn? 

4. V kterém moravském městě jednal rakouský ústavodárný sněm? 

5. Jak dopadl pokus o sjednocení států v r. 1848? 

6. Co bylo zrušeno v roce 1848? 

7. Který český historik se stal nejvýznamnější osobností slovanského sjezdu v Praze? 

8. Vysvětli, co znamená pojem austroslavismus. 

Něco pro „fajnšmekry“ na další straně. Prostě to už nemusíš! 

Vylušti, vyřeš a napiš, co se stalo 

1) Státní zřízení habsburské monarchie 

2) VB se říkalo 

3) Historik, politik, Dějiny národu českého... 

4) Místo nástupu Františka Josefa I. na trůn (moravské město) 

5) Pojem pro zachování habsburské monarchie jako státu rovnoprávných národů 

6) Označení neznámé 

7) Vynálezci ruchadla 

8) Ve kterém moravském městě se konal ústavodárný sněm 1848/ 49 

1) x****ch** 

2) x**** světa 

3) ****x** 

4) ******x 

5) *******x******* 

6) x 

x 

7) x******** 

8) ********x 



TAJENKA 

-–/---/---/---/---/---/---/---/--- = ___ ___ ___ ___ - co se stalo ________________________ 

 

Dějepis – 8. A, C 

9. příprava 

Svět ve druhé polovině 19. století 

1) K opakování z 8. přípravy 

63/ 2 Ab, Bd, Cc, De, Ef, Fa 

63/ 4 

Palacký – historik 

Metternich – rak. kancléř 

Ferdinand I. - rak. císař 

Borovský – novinář, básník 

Windischgrätz – generál 

Napoleon III. - francozský císař 

63/ 6 Francie, Německo, Itálie, Rakousko, Čechy, Uhry 

63/ 7 a, b, d, f 

2) Nové učivo str. 64 – 67. Prohlédni si v učebnici obrázky. Hlavně královny Viktorie, podle ní se nazývá 

celé jedno období v anglické historii. Přitom nastoupila na trůn jako 18letá, trochu starší než vy. Zapiš do 

sešitu: 

Svět ve druhé polovině 19. století 

1) Viktoriánská Anglie 

-podle královny Viktorie (vládla 64 let) 

-dílna světa 

-konstituční monarchie 

-rozhodovala vláda odpovědná parlamentu 

-dvě politiské strany : konzervativní 

liberální 

2) Sjednocení Itálie 

1870 – sjednocení, hl. městem Řím 

3) Sjednocení Německa 



1871 – sjednocení díky Prusku 

pruský kancléř Otto von Bismarck 

4) Válka prusko – rakouská 1866 

-o vliv v Německu při sjednocování 

-bitva u Sadové u Hradce Králové 1866 – prohra Rakouska 

< – lepší výzbroj pruského vojska 

5) Prusko – francouzská válka 

-boj o Alsasko a Lotrinsko 

-Francie poražena 

-jednotné Německo vyhlášeno ve Versailles při obležení Paříže 

6) Carské Rusko 

-zaostalá země, většina obyvatel žila na vesnici a byla negramotná 

-absolutismus v Rusku = samoděržaví 

-1861 zrušení nevolnictví v Rusku 

-burlaci na Volze 

7) Rozpad osmanské říše 

-úpadek hospodářství a vojenské porážky Turků 

-informace o bojích z fotografií a ze zpráv telegrafem 

-založení Červeného kříže 

8) Vznik samostatných států na Balkáně 

Bulharsko, Srbsko, Rumunsko, Černá Hora 

úkol: Porovnej data zrušení nevolnictví u nás a v Rusku, vyjde ti, že Rusko bylo ještě zaostalejší! 

 

NJ – 8. ABC – skp. Šteindlová 

Meine liebe Gruppe = moje milá skupino J 

Jelikož vše trvá déle, než jsme si mysleli, musíme trošku pokročit i v NJ dál. Půjdeme postupně pomalu. 

1. Začni se učit slovíčka 6. Lekce 

2. Učebnice str. 38/ 2a – přečti a zkus přeložit rozhovor + cv. 2b – spoj 

3. Do gramatiky si napiš časování slovesa müssen (muset) vpravo dole + 2 příklady vět nad tím. Všimni si, 

sloveso müssen patří mezi způsobová slovesa, což znamená, že další sloveso bude vždy na konci věty. Př. 



Laura muss Biologie am Montag lernen. (Způsobové sloveso „muss“ vždy na druhém místě, další sloveso 

„lernen“ na konci věty) 

4. Cv.3 – napiš věty do sešitu. 

5. Pracovní sešit str.48 – celá + str.49/ cv4 Zopakuj si sloveso „möchten“ – chtít. Pouze skládáš věty: 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k03_moechten.htm 

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

Zde mi také pošli výsledky, co budeš chtít opravit. 

Veselé Velikonoce – Frohe Ostern J 

 

Učivo ČJ- 8. A, C 14. - 17.4. 

Úkoly jsou z učebnice str.: 

1) 81/2 - napiš do sešitu pouze přívlastky neshodné (př. boty z kůže, čaj z máty ) 

2) 81/3 - napiš do sešitu pouze přívlastky shodné  ( př. krkonošští obyvatelé, vlašští umělci ) 

3) 82- přívlastek těsný a volný - vypsat žlutou tabulku do sešitu ( opakování ze 7. ročníku) 

4) 83/1 - přepiš do sešitu a doplň čárky pouze u přívlastku volného 

5) pravopis 91/8 - přepiš do sešitu 

Potom mi potvrď na e-mail, že máš splněno. 

 

Učivo AJ 8.B, C 14. - 17.4. 

prac. sešit str.: 

1) 43/4 poslech, použij výrazy v tabulce, některé výrazy jsou navíc - ty nepoužiješ 

2)43/5 

3) 43 - I can .... ve cvič. 5 použiješ velká písmena, otazník, tečky ... 

 

učebnice: str.54 - revision 

4)54/1 - popiš obrázek, napiš 10 vět (použij  There is/ are...) 

5)54/3 - sloveso v závorce s koncovkou-ed/-ing 

6)54/4 vyber slova z tabulky na str.48 ( buď s koncovkou -ed / -ing) 

Potom mi potvrď na e-mail, že máš splněno. 

 

Zeměpis - pokračuj v zadaném učivu 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k03_moechten.htm
mailto:steindlova@1zsspk.cz


 

 

 

 

 

 

 


