
VIII. B+C – německý jazyk 

  

Zdravím všechny onlinery a onlinerky       

přidávám materiály na další týden… Nepřehlédněte vypracovat poslechový 

test.  

1) 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 

2) Kursbuch 

S. 51/Üb. 11 

  

3) Arbeitsbuch 

S. 62/Üb. 14 

S. 62/Üb. 15 

S. 62/Üb. 16 a, 16 b 

S. 63/Üb. 17 a, 17 b 

S. 63/Üb. 18 

 

4) Aussprache 

S. 63/Üb. 19 a – potřebný soubor k poslechu dostupný zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=1k9MVvxk3Ch-zRTo-gqwK-xVSJ5v16CnX 

S. 63/Üb. 20 a – potřebný soubor k poslechu dostupný zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=1kXZ7k99I3wPWGk4L5qO0Rx-IyNsp-AOL 

  

5) Hörverstehen - poslechovka 

Soubor pro poslech slovíček dostupný zde nebo zde: 

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

  

Ať se vám daří… 

  

Lösungen (řešení): 

Kursbuch, Arbeitsbuch (hier nebo hier: 

 https://drive.google.com/open?id=1LRRm5TWiAxBmIZ7ol9Xh0J5guSnwWC0K) 

 

Záporný člen kein se používá, chceme-li popřít podstatné jméno, které by v kladné větě mělo 

člen určitý, neurčitý nebo bylo bez členu. Skloňuje se stejně jako neurčitý člen ein, v 

množném čísle jako člen die. / Ich habe keinen Bleistift – Nemám žádnou tužku. 

 

RJ 8.ročník – týden 25.5.-29.5. 

Vaším úkolem v posledním květnovém týdnu je: 

1) zopakovat si všechna slovíčka 1.- 4. lekce 

2) projít si v učebnici na straně 48 gramatický přehled a do školního sešitu napsat doplněná slova z 

úplně posledního cvičení 

3) přečíst si celou stranu 56 v pracovním sešitě – slovo za slovem – a u každého si řekni český 

význam 

4) v písance pokračovat na straně 53 – přepiš věty ve cv.10 

Pro práci využij interaktivní formu učebnice, abys měl kontrolu. 

I. Brázdová, V. Laštůvková 
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Učivo do matematiky 25.5.-29.5. 

            Po týdnu opět zdravím všechny osmáky, kteří sledují výuku matematiky na dálku. Tak 

co, jak se vám dařilo při počítání rovnic v testu z pracovního sešitu na straně 147? Některé 

rovnice nebyly lehké, že? Takže tady máte řešení, proveďte si kontrolu, opravu nebo 

doplnění chybějících výpočtů. Bodové hodnocení a příslušné známky vidíte nad zadáním v 

PS. 

 

 

Nyní se pustíme do nové látky – slovních úloh řešených pomocí rovnice. 

Zásady, které je zapotřebí dodržovat při řešení slovních úloh pomocí rovnice jste si napsali 

minulý týden do školního sešitu. Znovu si je projděte.  

V učebnici si nejdříve pozorně přečtěte tyto ukázkové příklady: strana 87/1 a2, strana 88/4.  



Pak si do školního sešitu opište jejich celé řešení, bude vám sloužit jako nápověda u příkladů 

z pracovního sešitu. 

  

Nyní si otevřete pracovní sešit a za pomoci následující nápovědy řešte slovní úlohy 

strana148/1,2,3,4, strana 149/5,6,7,8. 

Pomoc při řešení slovních úloh v PS 

148/1 

 Řešte podobně jako ukázkový příklad v učebnici str.88/4 (za x si zvolte velikost úhlu γ) 

úhel …………………………..36  

úhel ……………………………x  

úhel …………………………2.x  

Sestavte a vyřešte rovnici: součet velikostí vnitřních úhlů = 180  

148/2 

zápis: 

Věk otce za x let…………52+ x let 

věk synů za x let……….. 24+x let a   18+x let 

Sestavte a vyřešte rovnici: součet věků synů za x let = věk otce za x let 

148/3 

zápis:   

            hmotnost lisu……………….x (t) 

            hmotnost vagónu…………2x (t) 

            hmotnost celkem………..18 (t) 

            Sestavte a vyřešte rovnici: součet hmotnosti lisu a vagónu=hmotnost celkem 

  

148/4  sami – jednoduché - procento je setina, promile je tisícina 

                                    a) 40%=           

  

149/5 

zápis:                           1. den……………..x losů 



                                    2. den……………..x-90 losů 

                                    3. den…………….1,5.(x-90) losů 

                                    Celkem…………..1280 losů 

Sestavte a vyřešte rovnici:     1.den + 2.den+ 3.den= celkem 

149/6 sami- jednoduché 

149/7  podobně jako otec a synové v 148/2 

Věk matky před x roky…..44-x let 

věk dcery před x roky  …..14-x let 

Vyřeš rovnici:      44-x =  4.( 14-x) 

149/8  sami – jednoduché 

            Až budete mít všechny úkoly splněny, pošlete mi to mailem. Přeji vám všem mnoho 

zdaru při řešení slovních úloh a opět za týden se na vás těší Eva Skříčková 

 

Chemie 8 – tříprvkové sloučeniny – kyseliny. 

Hydroxidy většina z vás zvládla. 

A proto jdeme dál. 

Postup je jednoduchý, ale těžký na vysvětlení, proto jsem použil internet. Stejná věta, jako minule, 

jiné video. 

Problematika je velmi dobře objasněna (isibalo) v následujícím videu. My se budeme učit pouze 

„jednoduché“ kyseliny, prvních šest a půl minuty videa. Alespoň jednou si video prohlédni celé!!! 

Hydrogen kyseliny a hydráty solí probereme až opravdu ve škole. 

https://www.youtube.com/watch?v=cnvi47rdQKE 

Nyní se ukazuje, proč jsme u hydroxidů psali oxidační čísla nad všechny prvky. Bez tohoto umění 

názvy a vzorce kyselin nelze vytvářet. 

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

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

1. kyselina chloritá 

2. HIO 

3. kyselina měďnatá 

4. H2CrO4 

5. kyselina hlinitá 

6. H2CO3 

https://www.youtube.com/watch?v=cnvi47rdQKE


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

(pridal@1zsspk.cz). 

Přeji štěstíčko a zdravíčko. Ing. Vladimír Přidal 

 

Fyzika 8. třída na týden 25.5. – 29.5. 2Q2Q  

Posílám správné řešení pracovního sešitu str. 41/7. Zkontroluj si svoje řešení a 

případné chyby oprav. 

 

Nové učivo – Nucené chvění, rezonance 

Učivo si přečti v učebnici na straně 174 -175. Učivo zapiš do školního sešitu, 

ofocený zápis pošli zpět do 29.5. 

Zápis do sešitu: 

NUCENÉ CHVĚNÍ, REZONANCE 

Úderem rozechvějeme ladičku. Slyšíme tón jisté hlasitosti. 

Podepřeme-li chvějící se ladičku deskou stolu, slyšíme hlasitěji tón 

ladičky. V desce vznikne nucené chvění, ve kterém převládá kmitočet 

odpovídající tónu ladičky. Tón ladičky je zesílený, říkáme, že je v 

rezonanci s tónem ladičky. („Pozor – rezonance mostů“…) 

Chvějící se struny, vzduchové sloupce vydávají základní tón jako tón 

nejnižšího kmitočtu, který slyšíme nejsilněji. Spolu s ním však vydává 

těleso i další tóny, jejichž kmitočty jsou celé násobky kmitočtu 

základního tónu. Tyto vyšší tóny se jmenují tóny harmonické a 
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slyšíme je značně slaběji než tón základní. Dodávají základnímu tónu 

„barvu“. Proto sluchem rozeznáme například zvuk vydávaný strunou 

klavíru od zvuku vydávaného strunou houslí, i když obě mají stejný 

základní tón. 

  

Pracovní sešit – samostatná práce 

Vypracuj řešení strany 48 a 49. Ofocené řešení pošli zpět do 29.5. Pokud 

některá cvičení neumíš vyřešit, pošli jen to, co víš. Za týden vám pošlu správné 

řešení ke kontrole. 

PS str. 48 

 

 



 

PS str. 49 

 

 

 



 

Učivo Př 25.5. – 29.5. 

  

Zdravím všechny osmáky,  

zvládli jste v pohodě testík i první pomoc při zástavě dechu, podíváme se na správné 

odpovědi testu: 

1c, 2b, 3a, 4c, 5d, 6b, 7a, 8c, 9a, 10b, 11d, 12b, 13c, 14b, 15c, 16b, 17a. 

  

Doplněné stránky v PS: 

 



 



A dnes se pustíme do trávicí soustavy: 

  

Nejprve si pozorně přečtěte učebnici str.78 – 80 a s pomocí učebnice si uděláte zápis do 

sešitu 

( na místo……………… dohledej v učebnici a doplň) 

  

Trávicí soustava 

  

Funkce:  zajišťuje - p…..  a z……..   potravy 

  

Zpracování potravy – mechanické – (vypiš kde a jak) 

• chemické – (vypiš kde a jak) 

Stavba: -        d…….  ústní 

                        hltan 

                        j……. 

                        ža…… 

                        te……  střevo 

                        tl…. střevo 

                        ko………. 

D….  ústní – rty, zuby, měkké a tvrdé patro, jazyk, tváře 

  

Zakresli a popiš stavbu zubu str.78 

  

Úplný chrup – 32 zubů                                                                  dětský – 20 zubů 

Zubní vzorec:  3     2     1     2       2     1    2     3                   2    1    2       2    1    2 

                       -----------------------------------------                 --------------------------- 

                        3     2     1     2       2     1     2    3                   2    1    2       2    1    2 

                                                řezáky                                                 řezáky 

                                       špičáky                                                   špičáky 

                                zuby třenové                                           stoličky 

                         stoličky 



  

Sliny – obsahují enzym p…… - štěpí ……. na jednoduché …….. 

• 3 páry slinných žláz – (vypiš) 

  

Polykací reflex – pomocí svalů jazyka posun sousta do hltanu a jícnu 

  

Ža…… - hruškovitý vak v horní části dutiny břišní 

            pomocí svalů rozmělňuje potravu, promíchává se ž……. š…….. – vznik tráveniny 

            žaludeční šťáva- obsahuje enzym p…….. – zapiš jeho funkci 

                                                       kyselinu ……… - zapiš její funkci 

  

Te…… střevo – 3 oddíly – dvanáctník – sem ústí slinivka břišní (vypiš funkci) 

                                                                                   játra (vypiš funkci) 

                                                                                   žlučník (vypiš funkci) 

                                              lačník, kyčelník 

                            délka - …..  metrů/ šířka ….. cm 

                            funkce – trávení – štěpení cukrů, tuků a bílkovin 

                                           vstřebávání – živiny do krve a mízy ( KLKY – záhyby a výběžky  

                                                        stěny tenkého střeva – zvětšení vstřebávací plochy) 

  

Tl….  střevo – délka ….. m/ šířka…… cm 

• tračník – vz……., př……., se……., esovitá klička, konečník 

• součástí je slepé střevo s červovitým výběžkem(a……..) 

funkce – vypiš 

  

Stolice – vypiš kde a jak vzniká 

  

Ze str. 80 vypiš onemocnění trávicí soustavy 

  

V PS str. 35 doplň 

  



V taktiku si můžete udělat str.20 a na str. 21/4,5 

  

Tak a to bude pro tento týden všechno,  více jste pracovali s učebnicí, určitě jste to hravě 

zvládli. 

Mějte se všichni krásně a nezapomeňte nahlásit splnění práce. 

Zdraví vás 

                                     Marcela Macečková 

 

NJ – 8. ABC – skp. Šteindlová 

Hallo, meine liebe Gruppe J 

Pokračujeme v 7. Lekci. 

1. Učebnice strana 48 – doplň si strom rodiny ve cv. 2a do sešitu + přiřaď vlastní jména (z vaší 

rodiny) 

2. Pracovní sešit str. 58 – celá (můžeš poslat na kontrolu J 

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

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

 

Dějepis 8. A, C 

20. příprava 

Problematické vzthy Čechů a Němců 

1)Učebnice strana 87 

2) Zápis do sešitu: 

Problematické vzthy Čechů a Němců 

- příchod Němců v době kolonizace za Václava I. - 13. století 

- posílení sebevědomí N za panování Lucemburků a Habsburků 

- zhoršení vztahů po roce 1848 a 1867 

Češi chtěli větší svobodu 

- vzájemné obavy z útlaku 

Češi ze sjednocení Německa a germanizace 

Němci z útlaku ze strany Čechů => výtržnosti, bitky, návrhy na vystěhování Čechů 

3) Všimni si mapky strana 87 

Co připomíná území tmavší hnědé barvy? Většinou jde o území kolem hranic. Správná odpověď je 

sudety. 
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4) Přečti si shrnutí dole na straně 87. 

Rozvoj hospodářství v českých zemích 

uč. str. 88 – 90 

Obrázky k textu napoví, jak se v té době žilo v našich zemích, jak žili vaši předkové. 

Zápis do sešitu: 

1) Hospodářský rozmach 

Předpoklady rozvoje – opiš z učebnice a pokračuj 

- strojová velkovýroba 

- rozvoj strojírenství, hutě, doly 

Škodovy závody 

doly na Ostravsku 

Smíchovský pivovar 

2) Změny v zemědělství 

- nové stroje 

- velkostatky 

- pěstování obilí, brambor, cukrovky, chmele 

- dobytek (maso, mléko, vlna) 

3) Změny v dopravě 

- hustá železniční síť 

- telegraf, telefon 

- benzinový motor – Präsident (Kopřivnice) 

- letadlo 1911 (Jan Kašpar let Pardubice – Praha) 

4) Rozvoj měst 

roste počet obyvatel → bourání hradeb, dláždění ulic, plynové osvětlení, vodovody, 

kanalitace, restaurace, promenády 

 

 

Učivo ČJ - 25/5 -29/5 

 

Dobrý den, 

 zasílám další várku učiva, a to: 

1)PS 43/1,2 - opakování větných členů v příst. vztahu 



2) učebnice 63/5 - napiš do sešitu 3 věty 

3) opakování větných členů z minulého ročníku - str. 94 - opiš věty do sešitu  a nadepiš nad 

slova, jakými jsou větnými členy (př. Honza (Po) měl (Př)...., My (Po) jsme nechali (Př)....- 

opiš to z grafů a zopakuj si to) 

4) 95/1 - opiš věty do sešitu a nadepiš větné členy 

 

Řešení k minulé práci:uč. 93/3 - V Praze, hlavním...republiky, žije....Mlýna, známého...v 

Krkonoších....zemí, z Anglie i z Německa,s napětím...s Klárou, svou...kamarádkou. ..pohoří, 

Hrubý Jeseník, leží...Leoš Janáček, světoznámý skladatel, se narodil...sousedův pes, 

obrovský..ovčák,..nové auto, červené suzuki....kněžna Libuše, dcera.. Jan Žižka, slepý...vojsk, 

prý.. Ostrava, významné...město, leží, 93/4 - vynikající varhaník.., tvůrce rakouské..., 

smyčcový kvintet,hraný však častěji orchestrálně, je..., z IX. symfonie, napsaná v d moll, 

Chopin, snad nejznámější..., je... Jakub Jan Ryba, autor oblíbené ...vánoční, byl.. od B. 

Smetany, bylo...Rusalka, známá opera od A. Dvořáka, se dočkala..L. Janáček, významný...z 

Moravy, často čerpal... 

 

Po splnění úkolů opět pošli zprávu. Hezké dny.  

Šárka Kašíková 

 

Učivo  AJ 25/5 - 29/5 

 

Dobrý den, zasílám další várku učiva, a to úkoly z pracovního sešitu: 

1) zopakuj si trpný rod - přít. , minulý i budoucí čas 

2) PS 46/3- převeď věty podle věty 1 do minulého a budoucího času trpného rodu( větu č. 4 

nedělej) 

3) PS 47/4 - poslechni CD a vyber z nabídky 

4) 47/5 - 1 - převeď do minulého času trpného rodu 

5) 47/5 - 2 - převeď do budoucího času trpného rodu 

 

Řešení k minulé práci: 

uč. 59/3a - is, was, will be, has been, PS 46/1-across-release, take, jail, swallow, kidnap, 

publicity, ceremony, waterproof, down-false, award, criminal, space, detergent, 46/2-ring, 

refinery, gorilla, dolphin, penguin, pelican, eagle, feather 

 

Po splnění úkolů pošli zprávu. Pěkné dny. 

Šárka Kašíková 



 


