
VIII. B+C – německý jazyk 

  

Zdravím do domácího „vězení“,  

přidávám materiály na další týden… Snad jste se s tím Ottou z minulého týdne 

nějak poprali.  

  

Lektion 7 – opakování slovíček 

 zopakuj si poslech slovíček 7. 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 

  

Kursbuch 

S. 50/Üb. 6 – Tvoření 2. pádu vlastních jmen 

Zapiš si: 

Lisas Vater – Lízin otec 

Andreas‘ Tante – Andreasova teta 

- 2. pád vlastních jmen tvoříme připojením koncovky -s (Lisas, Sabrinas, Leons), 

ke slovům, která na tuto koncovku již končí (Andreas, Thomas, Matthias, …) se 

přidává pouze apostrof (‘) 

S. 50/Üb. 8 

S. 50/Üb. 9 

S. 51/Üb. 10 a, b, c 

  

Arbeitsbuch 

 

 

S. 61/Üb. 10 a, b 

S. 61/Üb. 11 

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


S. 61/Üb. 12 a, b 

S. 62/Üb. 13 

 

 

  

Vyluštěte křížovku (dostupná zde nebo: 

https://drive.google.com/open?id=1exmlmzMeX9J_JOQpO4YuGK-qByiJ3BJI) 

  

Ať se vám daří… 

  

Lösungen (řešení): 

Kursbuch, Arbeitsbuch (hier nebo hier: 

 https://drive.google.com/open?id=1Cb0kCytV75u-tnSjaPpruSbeAj8lIfRB) 

 

UČIVO 8.C ZEMÁK 

 UČEBNICE STR.74+75 

MAĎARSKO 

-ROZLOHA 

-HLAVNÍ MĚSTO-MĚNA 

-POČET OBYVATEL 

-STÁTNÍ ZŘÍTENÍ 

-ZEMĚDĚLSTVÍ (5 PRODUKTŮ) 

-PRŮMYSL 

-ZAJÍMAVOST (KOUPÁNÍ) 

-MĚSTA 2x 

-BYL JSI V MAĎARSKU A KDE???? 

 

 

SLOVENSKO (PROSÍM TO SAMÉ!!!!) 

https://drive.google.com/open?id=1exmlmzMeX9J_JOQpO4YuGK-qByiJ3BJI
https://drive.google.com/open?id=1exmlmzMeX9J_JOQpO4YuGK-qByiJ3BJI
https://drive.google.com/open?id=1Cb0kCytV75u-tnSjaPpruSbeAj8lIfRB
https://drive.google.com/open?id=1Cb0kCytV75u-tnSjaPpruSbeAj8lIfRB


DĚKUJI!!! 

 

ZEMĚPIS 8.A+8.C 

JIHOVÝCHODNÍ EVROPA 

RUMUNSKO+BULHARSKO 

ZJISTI POČET OBYVATEL 

STÁTNÍ ZŘÍZENÍ 

ROZLOHU 

HLAVNÍ MĚSTO 

ČÍM SE PLATÍ 

JE ČLENEM E.U. 

POHOŘÍ 

ŘEKY 

ZEMĚDĚLSTVÍ - JAKÉ A CO JE NEJ 

PRŮMYSL – ZNÁŠ NĚJAKOU ZNAČKU PRODUKTU 

MOŘE + LETOVISKO 

MĚSTA 2x 

ZAJÍMAVOST 2x JÍDLO, VÝROBEK, ZVLÁŠTNOST 

BYLI JSTE V DANNÝCH STÁTECH NA DOVOLENÉ? A KDE KONKRÉTNĚ? 

DĚKUJI ZA VYPRACOVÁNÍ!!! UČEBNICE STR.56,57 

 

RJ – 8. ročník – týden 18.5.-22.5. 

Po kratší pauze opět zdravíme všechny ruštináře. Doufáme, že se vám daří plnit zadané úkoly 

a že jste zvládli během 14 dnů vše dohnat. V tomto týdnu si procvičíte čtení a známou slovní 

zásobu. Čekají vás následující úkoly: 

1) V učebnici na straně 44 si přečteš a vypracuješ cv.10 + 11. Použiješ samozřejmě 

interaktivní učebnici, pokud je to možné – pomůže ti s kontrolou správnosti 

2) Naučíš se to, co je v bublině nahoře – jak se řekne rusky „já mám“, „on/ona má“. 

3) V PS tě čeká osmisměrka – str.55/23. Opět si pomůžeš interaktivním sešitem. 

To je pro tento týden vše. Zkoušej si také psát, abys nezapomněl písmenka. 

I. Brázdová, V. Laštůvková 



 

FYZIKA 8. třída na týden 18.5. – 22.5. 2Q2Q 

Posílám správné řešení strany 38 z pracovního sešitu. Svoje řešení si zkontroluj, 

případné chyby oprav. 

 

 

Nové učivo – Odraz zvuku 

Učivo si přečti v učebnici na straně 176 -177, zapiš zápis do sešitu. Ofocený 

zápis pošli do 22.5. 

Zápis: 

                            ODRAZ  ZVUKU 



Dopadá-li zvuk na překážku, odráží se. V malých místnostech 

odražený zvuk zesiluje původní zvuk. Ve velkých místnostech 

odražený zvuk působí rušivě (stěny obkládáme závěsy). Sluchem 

rozeznáme dva za sebou následující zvuky, jestliže mezi nimi uplyne 

alespoň 0,1 sekundy. 

Ozvěna: Vydaný a odražený zvuk uslyšíme odděleně, je-li od nás 

stěna (překážka) vzdálena alespoň 17 metrů. 

Při menších vzdálenostech slyšíme odražený zvuk jen jako 

prodloužení původního zvuku, slyšíme dozvuk. 

Samostatná práce v pracovním sešitě. Vyplň tajenku v pracovním sešitě na 

straně 41. Vyplněnou tajenku ofoť a pošli zpět do 22.5. 

 

 

Chemie 8 – tříprvkové sloučeniny – hydroxidy. 

Vzorce tříprvkových sloučenin – hydroxidů vás nezastavily! Většina si s tímto poradila a prodloužila 

řadu výborných známek. 

Pouze v minulém týdnu jsem toleroval chybějící oxidační čísla uvnitř hydroxidové skupiny.  

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

(O-IIHI)-I 

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

1. Fe(OH)3 

2. hydroxid křemičitý 

3. Sn(OH)2 



4. hydroxid lithný 

5. Zn(OH)4 

6. hydroxid platinitý 

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

(pridal@1zsspk.cz). 

Přeji ☺ a zdravíčko. Ing. Vladimír Přidal 

 

Dějepis 8. A, C 

18. část 

Zklamaní Češi 

1) Nejdříve si vzpomeň, kdo je autorem myšlenky zachování rakouské monarchie jako státu 

rovnoprávných národů. Naskočí – li Ti jméno František Palacký, pak je to dobře. 

Na jaké velké akci, konané v Praze, svůj názor propagoval? Na Slovanském sjezdu. Ten byl rozehnán 

a ani v roce 1868 nebyl tento názor naplněn. Rovnoprávnost se týkala pouze Uher, tzv. Zalitavska. 

Čechy rovnoprávnost nezískaly. Proto začali Češi dávat svůj nesouhlas najevo v různých akcích, např. 

se konaly tábory lidu. Vysvětlení najdeš na straně 85. Přečti si text a pak si zapiš do sešitu.  

2) Zápis: 

Zklamaní Češi 

- konaly se demonstrace, tábory lidu 

- byl položen základní kámen k Národnímu divadlu - ND 

ND 1868 – položení základního kamene 

1881 – otevření divadla a požár 

1883 - znovuotevření 

1983 – modernizace a vznik Nové scény 

Snaha o české vyrovnání 

Češi se snažili prosadit alespoň malé ústupky => drobečky => drobečková politika 

- rozdělení pražské univerzity na českou a německou 

– zrovnoprávněné češtiny s němčinou 

18. část 

Do hry vstupuje nová osobnost – profesor na české univerzitě, TGM 

3) Do sešitu pokračuj : 

Tomáš Garrigue Masaryk 

Rozdíl v názoru 

František Palacký TGM 

mailto:pridal@1zsspk.cz


austroslavismus boj za samostatný stát 

zachování Rakouska „ Byli jsme před Rakouskem, 

s rovnoprávnými národy budeme i po něm. „ 

TGM – profesorem na české pražské univerzitě 

- vystoupil proti pravosti Rukopisů (Královédvrského a Zelenohorského) 

- vystoupil na obranu židovského mladíka Leopolda Hilsnera 

Z – na německé pražské univerzitě vyučoval Albet Einstein 

 

Učivo do matematiky 18.5.-22.5. 

            Zdravím opět po týdnu. Nejprve si provedeme kontrolu příkladů zadaných v minulém 

týdnu. Rovnice, které máte špatně spočítané, si opravte a doplňte ty, co vám chybí. 

Nezapomeňte, že součástí každého příkladu je i zkouška. 

 



 

Učebnice str.80/1 

a)         (u-4)2 = (u+8)2 

  u2 – 8u + 16 = u2 + 16u + 64 /-u2 

       -8u+16 = 16u + 64           /-16u             Zk.: L= (-2-4)2= (-6)2= 36 

     -24u + 16 = 64                   /-16                      P= (-2+8)2= 62= 36 

            -24u = 48                    /:(-24)                  L=P 

                 u = -2 

  

  

b)         (y +3)2 – y2 = 15                 Zk.: L = (1 + 3)2 -12 = 42 -1 = 16 – 1 = 15 

       y2 + 6y +9 – y2 = 15                     P = 15  

                   6y + 9 = 15 /-9                 L = P 

                          6y = 6  /:6 

                            y = 1 

  

                Nyní přejdeme k novému učivu, co vás čeká tento týden. Nejdříve si otevřete pracovní sešit 

strana 147 a vyřešte test na rovnice. Až ho vypočítáte, ofoťte ho a pošlete do pátku 22.5. mailem ke 

kontrole. Kdo ho nemůže poslat mailem, doneste vypracovaný test na papíře do kanceláře školy 

(denně je otevřená od 8.00 do 12.00 hodin) nebo ho vhoďte do schránky před školou. Nezapomeňte 

se podepsat. Práci vám bodově ohodnotím. 

            Teď si otevřete školní sešit a proveďte si následující zápis: 

SLOVNÍ ÚLOHY 

Zásady, které je třeba dodržovat při řešení slovních úloh rovnicí: 

1. Pozorně si přečteme zadání slovní úlohy. 



2. Uvědomíme si vztahy mezi popisovanými jevy, snažíme se porozumět formulované situaci 

a kladené otázce. 

3. Znovu si přečteme text úlohy, vhodně zvolíme neznámou, matematicky vyjádříme vztahy 

mezi zadanými a hledanými údaji pomocí neznámé. 

4. Vyhledáme výrazy, které se sobě rovnají a sestavíme z nich rovnici. 

5. Rovnici vyřešíme a provedeme zkoušku – tj. ověříme, zda vypočítané údaje odpovídají 

zadání slovní úlohy. 

6. Napíšeme slovní odpověď. 

Příklad: 

Ve třídě je celkem 32 žáků. Chlapců je o 4 méně než dívek. Kolik je ve třídě chlapců a kolik 

dívek? 

celkem……………………………………………32 žáků 

dívek………………………………………………x 

chlapců………………………………………….x–4 

chlapci + dívky = celkový počet žáků ve třídě 

          x – 4 + x = 32  

                   2x = 32 + 4 

                   2x = 36 

                     x = 18……..počet dívek 

          počet chlapců x-4=18-4=14 

Zk.: 14+18=32 

Ve třídě je 14 chlapců a 18 dívek. 

            Nyní si otevřete učebnici strana 86 a přečtěte si ukázkové úlohy 1. a 2. vlevo, pak si 

do školního sešitu opiš úlohu 2. 

Mnoho úspěchů v počítání přeje všem Eva Skříčková 

  

NJ – 8. ABC – skp. Šteindlová 

Hallo, meine liebe Gruppe J 

Začneme pomalu 7. Lekci. 

1. Učebnice strana 47 – přečti si a přelož rozhovor + doplň si dole „Steckbrief“ 



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

3. Pro lepší zapamatování si pusť krátké video: https://www.youtube.com/watch?v=2yZkGI-

8yCY 

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

 

PŘÍRODOPIS – 8. ROČNÍK – UČIVO OD 18.5.-22.5. 

  

Zdravím opět po týdnu, nejprve kontrola doplnění do PS: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2yZkGI-8yCY
https://www.youtube.com/watch?v=2yZkGI-8yCY
mailto:steindlova@1zsspk.cz


 



 

A tento týden vás čeká test – udělejte si ho a odpovědi pošlete buď ofocené nebo mailem ve 

formě př: 1e, 2k, 3f .... – do pátku 22.5. !!! – hlídejte si termín! 

  

  

1. Počet vdechů a výdechů v klidu je za 1 minutu: 

a) asi 80 

b) asi 30 

c) asi 16 

d) asi 50 

2. Při jednom vdechu a výdechu dojde v klidu k výměně: 

a) 4 litrů vzduchu 

b) 0,5 litrů vzduchu 

c) 3 litrů vzduchu 

d) 2 litrů vzduchu 

3. Dýchání zevní je: 



a) výměna plynů mezi dýchacím orgánem a vnějším prostředím 

b) cesta vzduchu do plic 

c) výměna plynů mezi krví a plícemi 

d) výměna plynů mezi buňkami 

4. Dýchání vnitřní je: 

a) výměna plynů mezi plícemi a krví 

b) výměna plynů mezi dýchacím orgánem a vnějším prostředím 

c) výměna plynů mezi krví a buňkami tkání 

d) hluboký nádech a výdech 

5. K dýchacím svalům patří: 

a) poplicnice a pohrudnice 

b) prsní svaly a bránice 

c) svaly mezižeberní a prsní 

d) bránice a svaly mezižeberní 

6. Horní cesty dýchací tvoří: 

a) dutina nosní a hrtan 

b) dutina nosní a nosohltan 

c) dutina nosní, nosohltan a hrtan 

d) hrtan a průdušnice 

7. Dolní cesty dýchací tvoří: 

a) hrtan, průdušnice, 2 hlavní průdušky 

b) hrtan, průdušnice, 1 hlavní průduška 

c) plicní sklípky a plicní váčky 

d) hltan, průdušnice, 2 hlavní průdušky 

8. K obalům plic patří: 

a) svaly mezižeberní a poplicnice 

b) poplicnice, pohrudnice a bránice 

c) poplicnice a pohrudnice 

d) pohrudnice a prsní svaly 

9. Plíce kryje jemná blána: 

a) poplicnice 



b) pohrudnice 

c) bránice 

d) pobřišnice  

10. Bránice při vdechu: 

a) nemění polohu 

b) klesá dolů 

c) stoupá vzhůru 

d) rozšiřuje se do stran 

11. Hlasové ústrojí je umístěno v: 

a) průdušnici 

b) hltanu 

c) kořenu jazyka 

d) hrtanu 

12. Bránice při výdechu: 

a) rozšiřuje se do stran 

b) stoupá vzhůru 

c) klesá dolů 

d) nemění polohu 

13. Kapénková infekce je šíření choroboplodných zárodků: 

a) vodou a potravinami 

b) podáním ruky 

c) vzduchem při kašli (kýchání) 

d) živočichy 

14. Při neodkladné resuscitaci provádíme: 

a) 15 stlačení (nepřímou masáž srdce) a 2 vdechy  

b) 30 stlačení (nepřímou masáž srdce) a 2 vdechy  

c) 15 vdechů a 2 stlačení (nepřímou masáž srdce) 

d) 30 vdechů a 2 stlačení (nepřímou masáž srdce) 

15. Pro umělé dýchání z plic do plic platí jistá pravidla. Který údaj je špatně? 

a) uvolníme případně zapadlý jazyk 

b) zakloníme postiženému hlavu, abychom uvolnili horní cesty dýchací 



c) hýbáme rukama postiženého 

d) postiženého položíme na tvrdou podložku 

16. Dýchání je reflexně řízeno nervovým systémem. Centrum dýchání je v: 

a) týlním laloku koncového mozku 

b) prodloužené míše 

c) plicích 

d) mozečku 

17. Vlastní výměna plynů – tj. kyslíku a oxidu uhličitého probíhá v: 

a) plicních sklípcích 

b) průdušinkách 

c) průduškách 

d) průdušnici 

A ještě si přidáme první pomoc při zástavě dechu: 

Přečtěte si v učebnici umělé dýchání  - str. 116, 117 – do sešitu si sami zapište postup! 

V PS str. 68 – přečíst, str. 69 – vypracovat 

        str. 60 – přečíst, str. 61 – vypracovat 

pomůže vám také tento materiál na prostudování: 

Mějte se všichni moc pěkně, vše zvládněte a nezapomeňte poslat řešení testu a informaci o 

splnění práce. 

 Zdraví                             Marcela Macečková 



 



 



 



 

 

Dobrý den, 

zasílám nové učivo, tentokrát práce s učebnicí. 

1) str. 92/1 - přečti si žlutou tabulku a udělej si zápis o větných členech v přístavkovém 

vztahu 

2) projdi si pro vysvětlení věty na str. 91-92/1-4 

3) 92/2- přečti a vyhledej členy v přístavk. vztahu - ústně 

4) 93/3 - přepiš , doplň čárky a vyhledej členy v příst. vztahu 

5) 93/4-napiš do sešitu jen přístavk. konstrukce ve správném pořadí - viz nabídka pod 

textem 

 

 

Řešení k minulé práci: 

PS 40/1-..nejen.., ale i vzhled-p. stupňov., ...plachetnice, ale..-p. odp., po úbočí, ale ne..-p. 

odp. lahve a ..vidličky-p. sluč., rozpálený a dopálený-p. sluč., buď lidskou, nebo zvířecí-p. 



vyluč., hladoví a vyprahlí-p. sluč., zrádná, falešná-p. sluč., buď nikam, nebo...-p. vyluč., nejen 

ve sklepě, ale i - p. stup., virus, ale styl-p. odp.,nejen pro studenty, ale i..-p. stup., ne kvůli.., 

nýbrž - p. odp., nejen pro nás, ale..-p. stup., ať.., ať..-p. sluč., v domě, ani..-p. sluč., ne z ulice, 

nýbrž..-p. odp., rychleji, ale ..-p. odpor., v ..Čechách..., ale i v Beskydách-p. stup., zmatený.., 

ale rozhodnutý - p. stup. 

PS 42/2b-výklad, osnova:1) poloha Švýcarska, 2) přírodní poměry, 3) průmysl, 4) 

zemědělství, 5) turistický ruch, 6) doprava, 7 ) významná města 

 

 

Po splnění úkolů pošli zprávu. Mějte se dobře. Kašíková 

 

Dobrý den, 

zasílám nové učivo, práci s učebnicí i s prac. sešitem. 

1) uč. 59/3a - doplň věty z textu - viz str. 58 a přepiš je do sešitu 

2)  PS - vypiš pouze tabulky ze str. 79/5.2, 5.6. a 5.10 (str.80). Všimni si, že se mění sloveso 

pomocné (am, is, are, was, were, will be) pro různý čas. Sloveso významové - to druhé v 

pořadí končící na -ed, nebo v minulém 

 příčestí je stále stejné pro všechny časy. 

3)PS 46/1,2 

 

 

Řešení pro minulé úkoly z učebnice: 

58/1 - 1) The Golden Dolphin award. 2) They couldn´t open the door of their van to kidnap 

the professor because Alec and Sue parked right behind it. 

58/2 - 1) DS  2)F  3)T  4)F  5)T  6)F  7)F  8)T  9)F 10)DS 

 

 

Po splnění úkolů pošli zprávu. Mějte se hezky. Kašíková 

 

 

 

  

  



 

 


