
FYZIKA 8. třída              učivo na týden 27.4. – 1.5. 

 

Přihlaste se do Teams. Úkoly se Vám tam budou zobrazovat postupně, já je můžu hodnotit, budete 

mít vždy přehled o termínu, kdy máte úkol odevzdat. Učivo se bude také zasílat na web školy. Už 

jsem založila týmy: 8. A Fyzika, 8. B Fyzika, 8.C Fyzika. Pošlete mi z Teams zprávu, že máte možnost 

v této aplikaci pracovat. 

TEST 1 stále ještě neodevzdali a mají týdenní zpoždění: 

8.A: Bínová Tereza, Petr Štěpán, Příhoda Maxim, Jaklová Veronika 

8.C: Bílá Natálie (pošli ještě jednou), Horký Ondřej, Mácha Timothy Joe, Seindenglanz Kryštof 

Až všichni žáci odevzdají testy, pošlu Vám jejich zhodnocení. 

 

Přečti si učivo v učebnici str. 158 – 163 

Zápis do sešitu (termín – 3.5.) :      svůj zápis ofoť a pošli mi na Teams nebo na můj e-mail: 

krobotova@1zsspk.cz  

                                      

  Výpočet elektrické práce z výkonu a času 

Známe-li el. příkon P0 vodiče a dobu t, po kterou vodičem 

prochází proud, můžeme určit elektrickou práci podle vzorce: 

                    W = P0.t 

Jednotka: W.s (wattsekunda) 

                Používáme: W.h (watthodina) 

                                    kWh (kilowatthodina) 

V elektrotechnické praxi se místo el. práce obvykle používá 

název „spotřeba elektrické energie“ s jednotkou 

kilowatthodina. Například spotřeba elektrické energie 

v domácnosti se měří elektroměrem. 

Vyplň strany 36 a 37 v pracovním sešitě a pošli je zpět do Teams nebo na můj e-

mail do pátku 1.5. 
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PRACOVNÍ SEŠIT strana 36 

  

 

                 Odchylku zapisovat nemusíš, pouze hodnotu proudu. 

 

 

 



PRACOVNÍ SEŠIT strana 37 

 

 

 

 

 



 

Chemie 8 – dvouprvkové sloučeniny 

Hlavním cílem chemie v osmém ročníku je znalost tvorby vzorců a názvů chemických sloučenin. 

Budeme i nadále řešit pouze dvouprvkové sloučeniny. 

Více prvkové jsou trochu složitější a tak si je necháme na dobu ve škole. 

Zatím jsme probrali 12, dalších 45 mám v zásobě. 

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

1 Mg2O5 

2 chlorid uhličistý 

3 BrO3 

4 oxid mědičitý 

5 AgCl5 

6 sulfid hlinistý 

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

(pridal@1zsspk.cz). 

S přáním sluníčka a pevného zdraví se loučí váš učitel chemie. 

Ing. Vladimír Přidal 

 

Dějepis 8. A, C 

12. příprava 

2. průmyslová revoluce 

Upozornění! V týdnu po Velikonocích vám přišlo prověření učiva. Zareagovalo jen málo z vás. Práce 

můžete také napsat rukou a podepsané vhodit do poštovní schránky na budově školy. Můžete také 

předat sekretářce v po, st, pá, aby mi to dala do pošty. Jinak byste museli přijít na přezkoušení. Je to 

jediná odezva, kterou po vás žádám. Nechci pravidelný kontakt. 

Začínáme 2. PR, tedy učivo navazující na probranou 1. PR. Připomeňte si definici. Učivo najdeš na 

str. 72 – 74. 

Do sešitu si zapiš: 

2. fáze průmyslové revoluce 

2. polovina 19. století – 1914 (do začátku 1. svět. války) 

říkáme jí technickovědecká revoluce 

1) Tovární velkovýroba 

-zavádění dokonalejších strojů 

-vyrábí se více a levněji 
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-rozvoj těžkého průmyslu (železo, ocel, uhlí) 

2) Objevy a vynálezy 

-spojeny s využitím el. energie a spalovacích motorů 

a nových poznatků v chemii: umělé látky, hnojiva... 

-parní turbíny → elektřina 

Vynálezci: Thomas Alva Edison – vytvořil první el. síť + žárovky 

3) Doprava 

-ropa, benzín, nafta 

-Carl Benz (benzínový pohon) 

-Rudolf Diesel (pohon na naftu) 

4) Životní podmínky dělníků 

-nezáviděníhodné 

-špatné bydlení 

-dlouhá pracovní doba (12 a více hodin denně) 

-6 dní/ týden 

-omezení práce dětí 

-zakládání odborů 

5) Pokroky v zemědělství 

-první tepelná konzervace potravin – tzv. pasterizace 

-střídavý způsob hosúodaření 

-zavádění strojů: parní mlátičky, parní traktory, žací stroje 

-hnojení půdy 

6) Velký rozvoj měst 

-růst počtu měst a jejich obyvatel 

-velká úmrtnost dětí, epidemie 

-zavádění kanalizace a vodovodů 

7)Změny povolání 

-stavební řemeslníci – zedníci, tesaři, truhláři 

-nová povolání – malíři pokojů, zámečníci, elektrikáři, instalatéři, krejčí 

-lékaři, učitelé, faráři 

 

 



Dějepis 8. A,C 

13. příprava 

Proměny společnosti ve 2. polovině 19. století 

Připomínám prověření znalostí! Pokud jsi neodeslal /a, učiň tak co nejrychleji. 

2) Uvědom si rozdíl mezi 1. a 2. PR. Mezi stoletím páry a výkonnou elektřinou a benzínovým 

motorem. Vedle řady technických vynálezů (benzinového a naftového motoru) začal boom vědy a 

chemie. 

3) Musí se zákonitě proměnit celá společnost – o tom už v minulém zápisu. Města, nová povolání, 

rozdíl v postavení buržoazie a proletariátu (zopakuj pojmy). 

Učebnice strana 75 – 76 a zápis do sešitu: 

Proměny společnosti ve 2. polovině 19. století 

1) Rozdělení společnosti v průmyslově vyspělých zemích 

přepiš si do sešitu „ žebříček“ ze strany 75 

2) Snahy o nápravu společnosti 

-utopičtí soialisté 

utopický = neuskutečnitelný 

-Robert Owen – v praxi 

-Karel Marx, B. Engels 

rovnost lidí - > násilná cesta - > revoluce 

soukromé vlastnictví - > státní vlastnictví 

-anarchisté = neuznávají stát ani zákony, atentáty 

1. máj - na památku demonstrací dělníků v USA za zkrácení pracovní doby na 8 hodin, 

u nás slaven od roku 1890 – Svátek práce, J. Neruda – fejeton 1. máj 1890 

církev – hmotná pomoc v nouzi 

3) Ženská práva 

- za stejná práva s muži a volební právo 

- feministky – bojovnice za ženská práva 

- sufražetky – za hlasovací právo, střety s policií 

4) Postavení Židů a Romů 

Židé – náboženské předsudky Romové – příchod 14/ 15. století 

antisemitismus pronásledování 

protižidovské pohromy kočovný způsob života 

Co by sis měl/a zapamatovat? 



Pojmy PR, buržoazie, proletariát, utopický socialismus, 1. máj, feministky, sufražetky 

Jména Marx, Engels, J. Neruda 

Revoluce = náhlý zvrat v dějinách 

 

Přírodopis 27.4.-30.4. 

Ahoj všichni z 8.B a C. 

Úkol na tento týden bude na zopakování test z oběhové soustavy. 

Udělejte si ho a jako zpětnou vazbu mi pošlete v mailu vaše správné odpovědi ve formě 1a,2f, 3d,…. a 

to do čtvrtku 30.4. !!! V pátek 1.5. je svátek, tak si odpočiňte. 

Testové otázky – OBĚHOVÁ SOUSTAVA 

1. Mezi funkce oběhové soustavy patří: 

a) rozvádění živin a plynů a ochrana proti chorobám 

b) rozmnožování 

c) růst organismu 

d) kostnatění 

2. Množství krve dospělého člověka je: 

a) 10 litrů 

b) přes 5 litrů 

c) 3 litry 

d) 2,5 litru 

3. Kde je správně popsaný velký krevní oběh: 

a) pravá komora – srdečnice – tělo – horní a dolní dutá žíla – levá síň 

b) levá síň – srdečnice – tělo – horní a dolní dutá žíla – pravá komora 

c) srdce – srdečnice – plíce – plicnice - srdce 

d) levá komora – srdečnice – tělo – horní a dolní dutá žíla – pravá síň 

4. Srdeční sval je zásobován krví: 

a) malými žilkami 

b) z plicní tepny 

c) z věnčitých tepen 

d) z plicní žíly 

5. Tepny: 

a) jsou nejtenčí cévy 

b) vedou krev ze srdce 



c) vedou krev do srdce 

d) vedou mízu 

6. Krev ze srdce rozvádějí cévy, které se nazývají: 

a) žíly 

b) mízní cévy 

c) tepny 

d) vlásečnice 

7. Cévy, které mají nejmenší průměr jsou: 

a) žíly 

b) vlásečnice 

c) žilky 

d) tepénky 

8. Cévy, které se v teple roztahují a v chladu zužují, plní funkci: 

a) úpravy vodního režimu 

b) krytí a ochrany těla 

c) zásobárny energie 

d) udržování stálé teploty těla 

9. Srdečnice (aorta) je: 

a) největší tepna 

b) největší žíla 

c) druh vlásečnice 

d) obal srdce 

10. V klidu se srdce stáhne asi: 

a) 16krát za minutu 

b) 100krát za minutu 

c) 70krát za minutu 

d) 30krát za minutu 

11. Krevní skupiny objevil: 

a) Jan Evangelista Purkyně 

b) Jan Jánský 

c) Johan Gregor Mendel 

d) I. P. Pavlov 



12. Červené krvinky vznikají v: 

a) játrech 

b) srdci 

c) svalech 

d) kostní dřeni 

13. Červené krvinky zanikají v: 

a) slezině 

b) mízních uzlinách 

c) kostní dřeni 

d) tenkém střevě 

14. Červené krvinky: 

a) chrání organismus před bakteriemi a viry 

b) přenáší kyslík a živiny 

c) srážejí krev 

d) nemají žádnou funkci 

15. Červené krvinky: 

a) obsahují hemoglobin 

b) mají jádro 

c) srážejí krev 

d) tvoří protilátky 

16. Bílé krvinky: 

a) obsahují hemoglobin 

b) chrání organismus 

c) nemají žádnou funkci 

d) nemají jádro 

17. Bílé krvinky: 

a) mají jádro 

b) rozvádí kyslík a živiny 

c) sráží krev 

d) odvádí oxid uhličitý 

18. Krevní destičky: 

a) chrání organismus před škodlivinami 



b) obsahují hemoglobin 

c) podílejí se na srážení krve 

d) mají jádro 

19. Krevní destičky: 

a) tvoří protilátky 

b) zneškodňují cizorodé látky v krvi 

c) vedou kyslík a živiny 

d) nemají jádro 

20. Krevní plazma: 

a) je nažloutlá kapalina 

b) chrání organismus před škodlivinami 

c) obsahuje červené krevní barvivo 

d) pohlcuje choroboplodné zárodky 

21. Transfúze je: 

a) srážlivost krve 

b) krevní převod 

c) usazování červených krvinek 

d) pohlcování choroboplodných zárodků 

22. Inkubační doba je: 

a) doba, kterou stráví novorozenec v inkubátoru 

b) doba mezi počátkem a koncem nemoci 

c) doba mezi proniknutím choroboplodných zárodků do těla a prvními příznaky nemoci 

d) doba, po kterou lze skladovat krev 

23. Rozeznáváme tyto krevní skupiny: 

a) A, B, 0 

b) A, B, C, D 

c) A, A0, B, B0 

d) A, B, AB, 0 

24. Univerzální dárcem je člověk s krevní skupinou: 

a) A 

b) B 

c) 0 



d) AB 

25. Univerzální příjemce je člověk s krevní skupinou: 

a) AB 

b) 0 

c) A 

d) B 

26. V levé polovině srdce je krev: 

a) smíšená 

b) okysličená 

c) neokysličená 

d) nelze určit 

27. V pravé polovině srdce je krev: 

a) smíšená 

b) okysličená 

c) neokysličená 

d) nelze určit 

28. Plicní žíla vede krev: 

a) okysličenou ze srdce 

b) okysličenou z plic 

c) neokysličenou ze srdce 

d) neokysličenou z plic 

29. Plicní tepna vede krev: 

a) okysličenou ze srdce 

b) okysličenou z plic 

c) neokysličenou ze srdce 

d) neokysličenou z plic 

Tak, určitě jste zvládli a odpovědi jste mi poslali . Příště budeme pokračovat v nové látce. 

Proč se mi stále neozval Kryštof K. z 8.B a Vláďa A. z 8.C ? 

Mějte se v rámci možností pěkně. 

Marcela Macečková 

 

 



NJ – 8. ABC – skp. Šteindlová + Gettin 

Hallo, meine liebe Gruppe J 

Doufám, že jste z minula vše zvládli. Pořád platí možnost se kdykoli spojit. 

1. Uč se slovíčka 6. Lekce 

2. Učebnice str. 40/ cv. 8a, b – přečti si a přelož sms v 8a + vyber správnou odpověď (vedle) 

3. 8 b – doplň správně předložky a zapiš si, kdy jakou používáme (žlutý rámeček). Am – před části 

dne X um – před čas (in der Nacht je vyjímka) 

4. Pracovní sešit str. 50/ cv. 9 – přiřaď (slovíčka máš ve slovníčku) 

5. Str. 51/ sv. 10 – dokresli čas (je to jednodušší než v AJ – halb zwei = půl druhé/ halb vier = půl 

čtvrté atd. 

6. Cv. 11, cv. 12 Opakovací cvičení na předložky: https://sprachekulturkommunikation.com/uebung-

temporale-praepositionen-am-im-um-von-bis/ 

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

Zde mi také pošli výsledky, co budeš chtít opravit. 

Viel Glück – hodně štěstí J 

 

RJ 8.ABC – týden 27.4. - 30.4. (pro všechny skupiny) 

Zdravíme všechny ruštináře. Uvědomujeme si, že pro začátečníka není snadné učit se další jazyk bez 

přítomnosti a podpory vyučujícího. Proto nebudeme hnát dopředu a budeme se snažit procvičovat to, 

co známe. Snad vám alespoň trochu pomáhá interaktivní forma učebnice a pracovního sešitu. 

Úkoly na tento týden: 

1) projdi si znovu v interaktivní učebnici strany 40 – 43 a zopakuj si slovíčka, gramatiku,... 

2) v interaktivním PS vyplň křížovku (je to str. 51 / cv. 15 abc) a po kontrole správnosti vyplň tutéž 

křížovku v tištěném PS 

3) v písance pokračuj dalším cvičením – je na str. 51 / cv. 9 (možná máš jinak očíslováno, je to 

cvičení, které začíná slovem čaj a máš v něm opisovat slova) 

I. Brázdová, V. Laštůvková 

 

Učivo do matematiky 27.4.-30.4. 

   Po týdenní odmlce opět zdravím všechny osmáky, kteří sledují zadávání úkolů do matematiky. 

Předpokládám, že jste zvládli příklady v pracovním sešitě, když ne všechny, tak alespoň ty na straně 

136. Nejdříve si je zkontrolujte, případné chyby opravte a nevypočítané příklady doplňte. 

https://sprachekulturkommunikation.com/uebung-temporale-praepositionen-am-im-um-von-bis/
https://sprachekulturkommunikation.com/uebung-temporale-praepositionen-am-im-um-von-bis/
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Teď se pustíme do nové látky – zápis si proveďte do školního sešitu: 

ŘEŠENÍ LINEÁRNÍCH ROVNIC SE ZLOMKY 

a) Rovnice má pouze jeden zlomek 

Pamatuj!   Když je v rovnici jeden zlomek, tak ho odstraň vynásobením celé rovnice číslem, které je 

ve jmenovateli zlomku. 

Nyní si opište ukázkový příklad – učebnice strana 78/Př.5 i s postupem (modrý rámeček). 



 

b) Rovnice má více zlomků 

Pamatuj!  Obsahuje-li rovnice několik zlomků s různými jmenovateli, násobíme obě strany rovnice 

jejich nejmenším společným násobkem (společným jmenovatelem). 

Nyní si opište ukázkový příklad – učebnice strana 78/Př.6 i s postupem. 

 

 

Teď se vrhněte na procvičování a ověřování znalostí v pracovním sešitě, věřím, že to zvládnete: 

strana 142/1, strana 143/2. Proveďte i zkoušku. Kontrolu správných výpočtů pošlu příště. 

 Nezapomeňte mi opět nahlásit splnění úkolů do mailu. Všem přeji hodně sil a mějte se moc 

hezky, užijte si první májový den. 

Všechny vás zdraví Eva Skříčková 

 

 

 

 

 

 

Učivo ČJ 27/4 - 30/4 

práce s učebnicí: 

1) str. 87 - několikanásobný větný člen - vypiš důležité informace ze 3 žlutých tabulek do 

sešitu 

2) str. 88 - 89 - vypiš druhy poměrů - napiš, co je tučně a napiš i spojovací výrazy ke každému 

poměru - ty se nauč s každým poměrem 

3) 89/4 - urči poměry do sešitu - zaměř se na spojovací výrazy ve větě, podle nich poznáš 

druh poměru 

Opět mi potom potvrď na e-mail, že máš splněno. 

 

Učivo AJ  8. B, C 

1) učebnice str.57/3a -najdi informace v textu ze str. 56 a napiš je do sešitu 

2) pracovní sešit 44/1-spoj 

3) pr. seš. 44/2 - doplň slovy ze cvič. 1 

5) pr. seš. 78/5.1. - zápis do sešitu - trpný rod 



6) zopakovat příčestí minulé sloves nepravidelných - viz obálka prac. sešitu ( past participle )- 

tyto tvary jsou součástí trpného rodu 

 

Opět mi pošli na e-mail informaci o splnění úkolů 

 

 

 

 

 

 


