
Učivo do matematiky 15.6.-19.6. 

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

Minulý týden jsme uzavřeli kapitolu slovní úlohy a následující dny vás čeká nové učivo z 

geometrie. Začněte kontrolou řešení úloh z minulého týdne, proveďte si opravu případně 

doplnění chybějícího příkladu. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Nyní si v rámci opakování řešení rovnic a slovních úloh vypočítejte příklady v PS strana 163/1,2,3 a 

strana 164/4. 

 

Až budete mít vyřešeny příklady ze souhrnného opakování, přejděte na nové učivo a proveďte si 

následující zápis do školního sešitu. 

KRUŽNICE, KRUH 

Kružnice = množina všech bodů v rovině, které mají stejnou vzdálenost od daného pevného bodu S. 

Bod S nazýváme středem kružnice a vzdálenost je poloměr (značíme r). 



 

 r k zapisujeme: k(S, r)  

 x S  čteme „kružnice ká  se středem es a poloměrem er“ 

 d 

Písmenem d značíme průměr kružnice.  

Vztah mezi poloměrem a průměrem kružnice:  d=2r  r=
𝒅

𝟐
 

Kruh = množina bodů v rovině, které mají vzdálenost od daného pevného bodu S menší nebo rovnu 

poloměru r. 

 K 

 r                                              zapisujeme:    K(S,r) 

                                                           x S  čteme ,,kruh ká se středem es a poloměrem er“ 

 d 

 A B 

Kruhový oblouk =  je část kružnice .  

 Označujeme  AB x S 

 

 

Kruhová výseč =  je část kruhu 

 B Označujeme ASB 

  

 xS 

      A  

 

Délka kružnice, obvod kruhu 

Úkol:  Otevřete si učebnici geometrie na straně 37, pozorně si vše na této straně přečtěte a pak 

splňte úkol podle zeleného rámečku. 

Nyní si zapište do školního sešitu: 

Vztah mezi průměrem d a obvodem kruhu  o je konstantní (stále stejný), o:d= π 



Označujeme ho písmenem řecké abecedy π  (čti: pí) a platí, že π= 3,14 

Tomuto číslu se také říká Ludolfovo číslo, na počest matematika, který ho vypočítal s největší 

přesností na tehdejší dobu. 

Budeme si pamatovat dva vzorečky, podle kterých budeme počítat obvody kruhů i délky kružnic. 

Tedy: o = π . d a protože průměr d=2.r, tak používáme také vzorec  o = 2.π.r 

 

Délka kružnice, obvod kruhu 

Úkol:  Otevřete si učebnici geometrie na straně 37, pozorně si vše na této straně přečtěte a pak 

splňte úkol podle zeleného rámečku. 

Nyní si zapište do školního sešitu: 

Vztah mezi průměrem d a obvodem kruhu  o je konstantní (stále stejný), o:d= π 

Označujeme ho písmenem řecké abecedy π  (čti: pí) a platí, že π= 3,14 

Tomuto číslu se také říká Ludolfovo číslo, na počest matematika, který ho vypočítal s největší 

přesností na tehdejší dobu. 

Budeme si pamatovat dva vzorečky, podle kterých budeme počítat obvody kruhů i délky 

kružnic: 

 o = π . d a protože průměr d=2.r, tak používáme také vzorec  o = 2.π.r 

 

Obsah kruhu 

Dále pište a kreslete do školního sešitu: 

Představte si, že kruh rozkrájíte jako dort na menší kousky, které pak poskládáte podle obrázku: 

 π . r 

            r  blíží se tvaru obdélníku, pro 

                        S  který platí: S=a.b 

  r tedy S=π.r.r 

 S=π.r2 

  půlka kružnice (kruhu) 



 

Obsah kruhu vypočítáme podle vzorce:    S=π.r2 

 

Teď se pustíte do řešení příkladů v PS – 187/1,2, 188/3,4,5, 190/1, 191/2,3,4,5. Opět vám 

posílám malou nápovědu. 

187/1 a) Vyberte si jeden ze vzorců a dosaďte, třeba:  o =2.π.r 

 o= 2. 3,14.10 

 o= 62,8 cm 

b),  c), d) zvolte stejný postup 

187/2  a) Když známe průměr, můžeme použít vzorec o= π . d 

 o= 3,14. 25 

 o=78,5 cm 

b),  c), d) zvolte stejný postup 

188/3,4 – jednoduché, řešte samostatně 

188/5 a) použijeme k výpočtu vzorec o= π . d  

 56=3,14.d  

 d= 56:3,14 

 d= 17,83 cm 

  

190/1 a)    S=π.r2 

 S= 3,14.0,22 

 S= 0,13 m2 

191/2  – jednoduché 

191/3a) S= 3,14m2 

 S=π.r2 

 3,14= 3,14.r2 /:3,14 

 r2=1 /odmocníme 



 r= √1 

 r=1m 

191/4 – jednoduché, už umíte z nižších ročníků 

191/5a) S=1 ha=10 000m2 

 S=π.r2 

 10 000= 3,14.r2 /:3,14 

 r2=3 183,098862 /odmocníme 

 r=56,42m d=112,84m 

b), c) zvolte stejný postup 

Přeji vám mnoho zdaru při práci a za týden se na vás opět těší Eva Skříčková 

 

VIII. B+C – německý jazyk 

  

Zdravím všechny u monitorů,  

přidávám poslední materiál…  

Pojďte si ještě poslechnout jednu písničku… 

  

Ať se vám daří, na co sáhnete, 

zdraví 

Jan Gettin 

---- 

  

1) Farin Urlaub – Sumisu 



- stáhněte si níže uvedený pracovní list, pusťte si písničku a doplňte 

chybějící slova, výsledek pošlete na můj e-mail: gettin@1zsspk.cz 

  

Jednoduchý návod, jak lze editovat pdf soubor je přiložen zde nebo 

zde: 

https://drive.google.com/open?id=1WtUTQy12uJDwT2nHpZH5aTOF

XFwL1srK 

Farin Urlaub – Sumisu (odkaz na píseň) nebo zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=q8CqrGDaIdc 

Farin Urlaub – Sumisu (odkaz na pracovní list) nebo zde: 

https://drive.google.com/file/d/1fx9oxnahWCQsNjJd1jiGdM7XZSB5E

nqo/view?usp=sharing 

 

Dějepis 8. A, C 

25. příprava 

Opakování učiva 

Chtěla bych poděkovat těm, kteří se v pohodě vypořádali s výukou na 

dálku. I já mohu potvrdit, že za celou dobu ve školství se nic 

podobného nestalo, a tak jsem se i já sžívala s novými problémy. Kdo 

vždy plnil úkoly, naučil se pravidelnosti a samostatnosti, neměl ani 

tentokrát problémy. Někteří se možná ztratili, když si neudělali 

pořádek ve věcech, něco odložili na později a pak zapomněli. Pro své 

klidné svědomí opakuji, že jsem se snažila připomínat vám, co jsem 

po vás chtěla. V podstatě jen jednu věc. Abyste mi poslali jedno 

jednostránkové prověření učiva. Ani jednou jsem po vás nežádala, 

abyste mi zasílali zápisky v sešitě. Přesto se ke mně doneslo, že si 

někteří stěžovali na velký objem práce v dějepise. Kdybyste chodili do 

školy, měli byste dvě hodiny dějepisu týdně. To jsem se snažila 

dodržet. Proto vám nenaroste objem učiva v příštím roce. Na začátku 

roku bude krátké opakování a bude se pokračovat v učivu 9. ročníku. 
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Jsem zvědavá, kolik z vás si v příštím roce podá přihlášku na střední 

školu. Podle mě by si ji měl podat ten, kdo to v tomto pololetí zvládl. 

Ten na to má. Blahopřeji. 

Napsala jsem do názvu této přípravy opakování, ale už si to necháme 

na září. Určitě zopakujeme 2. průmyslovou revoluci, ze které jste 

nedostali prověření, a rozdělení říše na R - U a srovnání názorů 

Palackého a TGM na naše směřování dále – s Rakouskem, nebo bez 

něj. 

PŘEJI KRÁSNÉ PRÁZDNINY A HODNĚ PĚKNÝCH ZÁŽITKŮ!!! 

Zdeňka Krejčí 

 

Fyzika 8. třída na týden 15.6. – 19.6. 2Q2Q 

Vyplň strany 52, 53 v pracovním sešitě podle předlohy. 



 

 

Strana 53: 



 

 

 

 

 



Chemie 8 – vzorečky. 

Na tento týden zasílám závěrečné otázky k názvům a vzorcům anorganických sloučenin. Do příštího 

roku na září jsem přesunul téma tvorba názvů a vzorců solí a výpočty ze vzorců. 

Úkol nezasílají žáci, kteří se osobně zúčastnili konzultací z chemie v těchto dnech. Tam jsme tyto 

příklady probírali. 

1. jodid železitý 

2. P2O5 

3. sulfid vápenatý 

4. Sn(OH)3 

5. kyselina joditá 

6. MgI3 

7. oxid dusičitý 

8. hydroxid draselný 

9. HBrO4 

Dnešní úkol přepsaný do sešitu a ofocený, nebo v textovém editoru mi zašli do 18. 6. 2020 na školní 

email. (pridal@1zsspk.cz). 

Přeji pohodu, klid, zdravíčko a pěkné prázdniny. Ing. Vladimír Přidal 

 

PŘÍRODOPIS 8. ROČNÍK UČIVO OD 15.6.-19.6. 

Ahoj osmáci, 

zkontrolujte si úkoly z PS zadané minulý týden, zda jste si správně doplnili. 

mailto:pridal@1zsspk.cz


 

Pokud máte zkontrolováno, podíváme se tento týden na soustavu kožní. 

Pracujte tak, jak jste zvyklí, na tečky......si vyhledejte z učebnice ze str. 88, 

89správný pojem. Pusťte se do toho☺ 

SOUSTAVA KOŽNÍ 



  

Funkce kůže: 

-pokryv t……………. 

- odděluje v……………….. prostředí od v…………………. 

-ochrana před m…………………….poškozením, UV- z………………….., ch..................... 

látkami 

-řídí t………………………… teplotu 

-nepropouští v………… 

-sídlo hmatových r…………………… 

-vylučuje odpadní látky v podobě p……………… 

-zásobárna e……………… 

-tvorba vitaminu ……… 

  

Složení kůže: 

1.Po...……………………………….. 

 – několik buněčných vrstev, zrohovatělé se odlupují v podobě š……………….. 

-obsahuje pigment – m…………………………., udává barvu k…………a v…………….., 

ochrana před s……………………. z…………………… 

2. Šk..………………………. 

-zajišťuje p………………….. a p……………………….. kůže 

-zásobena krevními v……………………… 

-nervová zakončení – vnímání b………………., t………………., t……………….., ch………… 

3. Po………………. va…………………… 

-i…………………… vrstva 



-ochrana s……………. a nervů, ukládá z……………… látky 

  

Úkol: Překresli si obrázek a popiš jej. 

Průřez kůží: 

 

Kožní útvary: 

V............., ch............, o............, ř..........., n............., kožní ž................. 

Typy kožních žláz: 

a)P...................... – odvod vody z těla v podobě potu (obsah v............., 

m.................., s.............). Za den 0,5l, při tělesné námaze či horku až ........l/den 

b)M...................... – ochrana před vlhkem, s................. a b........................ 

c) P........................ – podpaží, oblast pohl. orgánů, činnost v pubertě 

d) M....................... – ženy-puberta, tvorba m..................po narození dítěte 

  

Prsty, dlaně, plosky nohou – podélné valy, vytváří hm................... li............... 



Povrch kůže – pa.................... li....................... – tvoří obrazce de.......................-

jsou dědičné, neměnné, pro každou osobu zcela individuální – význam v 

kriminalistice při hledání pachatele (otisky prstů) – tzv. daktyloskopie. 

  

Úkol: Ze str. 89 v učebnici si ze zeleného rámečku vypiš poranění a nemoci 

kůže. 

V PS si vypracuj str. 39. 

  

Pro tento týden vše. Mějte se hezky☺ 

Zdraví vás 

                                    Marcela Macečková 

 

Učivo ČJ 

Ahoj, 

posílám další várku učiva: 

1) uč. 121/3, 4-napiš do sešitu 

2)122/2- věty napiš do sešitu 

3) 123/2 - napiš do sešitu 

4) 124/3-napiš do sešitu 

Pokud měl někdo problémy s minulým úkolem, ozvěte se, věty jste totiž měli tvořit každý 

podle sebe. 

Mějte se hezky 

Šárka Kašíková 

 

Učivo AJ 15/6 - 19/6 

Ahoj,  

zasílám následující učivo: 



1) přečti si článek z učebnice str. 62 

2) doplň věty podle textu 62/2 a napiš je do sešitu 

3) doplň výrazy z textu a napiš je do sešitu 63/4a 

4) PS 50/1-kroužkuj správné výrazy 

5) PS 50/2 - vytvoř správné pořadí vět 

6) PS 50/3 - doplň dialogy výrazy ze cvičení 50/2 

 

Klíč k minulé práci: PS 48/2 - nests, killed, sold, palm trees, biofuels, an orphanage, a nature 

reserve, extinct, 49/3-5, hundreds, 40,000, thousands, 340, 49/4 hidden word-recyclable 

 

Pošli opět zprávu o splnění úkolů 

Mějte se hezky 

Šárka Kašíková 

 


