
 Matematika – zadání práce 1.4.-5.4. 

    Zdravím všechny osmáky, kteří se učí doma. Určitě už máte splněny úkoly 
zadané k počítání v minulém týdnu. Správné řešení si najděte v příloze. Věřím, 
že jste to zvládli, jak jste nejlépe mohli. Při sestavování úkolů na dny 1.4. až 5.4. 
jsem stále ještě vycházela z probraného učiva a zaměřila se na opakování a 
procvičování. Je to totiž trénink na nové učivo – rovnice.  Přeji vám mnoho zdaru 
při počítání, do nového učiva se pustíme v pondělí 6.4. 
Zdraví Eva Skříčková 

Práce 1.4. -5.4. – POČTÁŘSKÉ CHVILKY strana 29-34. 

 

 

VIII. B+C – německý jazyk 

Lernwortschatz Lektion 5 – Slovní zásoba 5. lekce pro zopakování (hier) 

 

Někteří z vás vypracovali test na psací potřeby (pro ostatní stále dostupné zde) 

Zatím jej vypracovali tito žáci (30. 3. 2020, 16.15): 
Michal Řežucha 

Kryštof Kopa 

David Prokop 

Jakub Jeremiáš Zelený 

Sára Valentová 

Stefanie Vašková 

 

Arbeitsbuch (pracovní sešit): 

Aussprache (výslovnost) 

S. 46/Üb. 13 a (soubor k poslechu dostupný zde) 

S. 46/Üb. 13 b (soubor k poslechu dostupný zde) 

S. 46/Üb. 14 a, b (soubor k poslechu dostupný zde) 

 

https://hueber.de/media/36/BFR1_CZ_Lernwortschatz_L5.mp3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo8m0vZtw2DQ7W5pj9CJEyutkttFS_DrLz_echSeWyIeoMpw/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1bFTjlJHWGGf_mtDd8bzZ6ne7lZjIpX8f
https://drive.google.com/open?id=12V6f2RFw2qGS6YWP3a3OsodzJIG2TQu8
https://drive.google.com/open?id=1p2s45t-_T_VYV3Tlb_8YRpTYKVWU7fVS


Skončili jsme 5. lekci, závěrečný test (naleznete zde) 

 

Začínáme 6. lekci, poslechněte si slovní zásobu 6. lekce (hier) 

 

Kursbuch (učebnice): 

Vypracujte písemně do sešitu… 

S. 38/Üb. 1 (soubor k poslechu dostupný zde) 

S. 38/Üb. 2 a (soubor k poslechu dostupný zde) 

S. 38/Üb. 2b 

S. 38/Üb. 3 

S. 39/Üb. 4 a, 4 b (soubor k poslechu dostupný zde) 

 

Arbeitsbuch (pracovní sešit): 

S. 48/Üb. 1 

S. 48/Üb. 2 a, b, c 

S. 48/Üb. 3 a, b 

 

Lösungen (výsledky): 

(hier) 

 

Ať se vám daří… 

 

Učivo Př na 1.4. – 3.4. 

Ahoj všichni osmáci, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5ceRnvbLNEJzc2xDlQ8iQ8i-hmPkUgwcDrycMNFf_ImqKdQ/viewform?usp=sf_link
https://hueber.de/media/36/BFR1_CZ_Lernwortschatz_L6.mp3
https://drive.google.com/open?id=16ibvl_hD2-3zRNvxlIhS585uGoUYkmrc
https://drive.google.com/open?id=1oYIE1ynDvE3l5Pc-5WGtAqPKYJJJfT2G
https://drive.google.com/open?id=10dtDYWrFXwOvq9f7dabUdr6Eac6m2gCN
https://drive.google.com/open?id=1BKjskJyQp_pnm9Yxn6iMZX-Fg-54VxvQ


zdravím opět po týdnu a děkuji těm, kteří mi poslali zprávy o splnění úkolu na 

minulý týden. Budeme to takto dělat pravidelně. Proto prosím ty, kteří se mi ještě 

neozvali na maceckova@1zsspk.cz , aby tak učinili nahlášením splnění další 

práce. ( minule jsem napsala neúplné znění mého mailu, ale ti šikovní na to přišli 

a napsali na správnou adresu – díky). 

Následně budeme zadávat práci vždy v pondělí na období jednoho týdne (Po až 

Pá). 

Co vás čeká: 

Přihlaste se do interaktivní výuky Taktiku : https://interaktivita.etaktik.cz/novy-

student/935/a6fcac5d829a960e79585faa620c545c 

(zkopíruj do vyhledávače) 

- objeví se vám registrace 

- vyplňte údaje (8.ročník) 

- heslo by se vám mělo každému vygenerovat 

- dejte uložit 

a měli byste být zaregistrovaní 

potom přes interaktivita.etaktik.cz se dostanete k pracovním sešitům, otevřete si 

přírodopis , v obsahu (vlevo nahoře) budete pracovat na 

str. 10,11 – svaly 

12 – oběhová soustava 

Prozkoumejte možnosti – bonusy – svaly 

Na dalších listech máte ofocené stránky, na kterých máte v interaktivitě pracovat. 

Tak ať se vám práce daří, 

Mějte se pěkně 

Marcela Macečková 

mailto:maceckova@1zsspk.cz
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/935/a6fcac5d829a960e79585faa620c545c
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/935/a6fcac5d829a960e79585faa620c545c


 

 

 

 



 

 

Učivo z fyziky pro 8. ročník na týden 30.3. – 3. 4 

Příslušné učivo přečti v učebnici a udělej zápis do sešitu. 

Zápis do sešitu: 

ELEKTRICKÝ ODPOR 



Prochází-li vodičem el. proud, vodič klade procházejícímu proudu odpor ( volné 

elektrony narážejí do okrajů vodiče, do krystalové mřížky). Každá 

elektrotechnická součástka klade procházejícímu el. proudu odpor. 

Elektrický odpor je fyzikální veličina. 

Značka: R 

Jednotka: Ω (Ohm) 

Další používané jednotky: 

kiloohm 1 kΩ = 1000 Ω = 103 Ω 

megaohm 1 M Ω = 1 000 000 Ω = 106 Ω 

Vodič má elektrický odpor 1 Ω , jestliže při elektrickém napětí 1 Volt mezi konci 

vodiče prochází vodičem proud 1 Ampér. 

Ohmův zákon 

Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U 

mezi konci vodiče ( za předpokladu stálého odporu R) 

Vzorec: I = U/ R (zapiš ve tvaru zlomku) 

Z tohoto vzorce vyplývají vzorce pro: 

Elektrické napětí: U = R.I 

Elektrický odpor: R = U/I (zapiš ve tvaru zlomku) 

Znázornění Ohmova zákona = voltampérová charakteristika 

Nakresli graf uč. str. 140/2.50 

 

Dobrý den, 

  

oslovuji Vás s přátelskou prosbou jako zástupce Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.  

Rádi bychom připravili novou on-line vzdělávací aktivitu zaměřenou na témata bezpečného internetu pro žáky 8. – 9. 

tříd. 

Zajímá nás, jaké potřeby a vzdělávací zájmy mají žáci těchto ročníků, aby náš výstup byl relevantní a atraktivní. 



  

Prosím, rozeslali byste tento kratičký dotazník svým žákům v 8. a 9. třídách? 

Dotazník je zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIUL8L--

17grVGnRxJIyQKwEXcBO0wHnLQug9zATXqooc9oQ/viewform 

  

Velmi by nám to pomohlo. 

Novou on-line vzdělávací aktivitu následně nabídneme bezplatně všem školám v republice. 

Čím více dotazníků posbíráme, tím lepší bude. 

  

Držím Vám palce v této náročné době. 

  

Srdečně, 

  

Mgr. David Kudrna 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

Odbor vzdělávání, výzkumů a projektů 

Oddělení vzdělávání 

  

Cejl 478/10 

602 00 Brno 

Mob.: +420 607 001 423                                              

Tel.: +420 541 110 548                                                   

www.nukib.cz 

 

Dějepis 8. A, C 

4. příprava 

1. fáze průmyslové revoluce v Českých zemích 

1) Zopakuj si: pojmy národní obrození 

průmyslová revoluce 

připomínej si významná jména – patří to k všeobecnému přehledu 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIUL8L--17grVGnRxJIyQKwEXcBO0wHnLQug9zATXqooc9oQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIUL8L--17grVGnRxJIyQKwEXcBO0wHnLQug9zATXqooc9oQ/viewform
http://www.nukib.cz/


2) Přečti si text z učebnice str. 56 a 57 a prohlédni si obrázky: 

3) Zapiš do sešitu a chybějící doplň: 

První fáze PR v českých zemích 

Uč. str. 56 a 57 

od počátku ---. stol. 

-1. stroje v t-------- průmyslu 

-pohon mechanický (vodou) 

-rozvoj potravinářského průmyslu 

*cu----------- 

*pi----------- 

*lih----------- 

papír--------- průmysl 

sklá------- => výroba že------ => hutnictvi => těžba uhlí 

české země se stávají nejrozvinutější oblastí habsburské monarchie 

parní stroj – Fr. Josef Gerstner 

Doprava v Čechách 

1) Železniční 

z Českých Budějovic do Lince – 1. koňská železnice, přeprava soli, osobní 

doprava 

-parní železnice 

z Vídně přes Břeclav do Krakova ( odbočka do Brna a Olomouce – odtud teprve 

do Prahy) 

1. vlak do Prahy z Olomouce přes Zábřeh na Moravě, Českou Třebovou 1845 

bři Gerstnerové, Jan Perner 

Kleinové (železárny Sobotín) 



1870 – 1871 vlakové spojení Zábřeh – Sobotín (právě kvůli železárnám) 

2) Silniční 

-síť císařských (státních) silnic 

-Josef Božek – parovůz 

-koňská kolejová dráha 

-parní tramvaje 

3) Lodní 

-1. kolesová parní loď – Josef Božek (paroloď) 

-lodní šroub – Josef Ressel 

Zemědělství 

ruchadlo bratranců Veverkových – půdu nejen kypřilo, ale i obracelo 

Zajímavosti k učivu 

*Jan Perner, stavitel železnic, zahynul tak, že se vykláněl z okna vagonu, hlavou 

narazil na sloup. 

*Kleinové mají hrobku v Sobotíně, bodovu železáren poznáš podle zkřížených 

kladívek vpravo od hlavní silnice na Skřítek, vlastnili zámek v Loučné nad 

Desnou. 

*u Hoštejna se vypíná prudký kopec, na něm je památník obětem stavby 

železnice v kopcovité krajině s tunely na trase do Prahy. 

*od 1829 je na panství Lichtensteinů sklárna, její konec 2009. 

*Josef Božek byl hodinář, když představoval parovůz, strhla se bouře a někdo v 

nastálem zmatku mu ukradl vybrané peníze, zanevřel a vrátil se k hodinářství. 

Josef Ressel byl povoláním lesník, přesto dal světu lodní šroub, zemřel však v 

chudobě a ve své době neoceněn. 

 

Dějepis 8. A, C 

Opakování k PR a habsburská monarchie do roku 1848 



5. příprava 

1) K zápisu z minulé hodiny: 

Máš – li doplněno: 19., textilním, cukrovarnictví, pivovarnictví, lihovarnictví, 

papírenský, sklářství, železa, pak to máš dobře. 

2) Pojmy a jména, zapiš do sešitu: 

NO 

PR 

dílna světa 

kolonie 

buržoazie 

proletariát 

J. Watt – parní stroj 

R. Fulton - parník 

G. Stephenson – parní lokomotiva 

J. Božek – paroloď, parovůz 

J. Ressel – lodní šroub 

bři Gerstnerové a Jan Perner – stavitelé železnice 

Kleinové – železárny Sobotín 

Magdaléna Dobromila Rettigová – autorka kuchařky 

Zápis do sešitu: 

Habsburská monarchie do roku 1848 

Uč. str. 58 – 59 

Habsburkové vládnoucí v 19. stol.: František II. 

Ferdinand I., jako český král Ferdinand V. 

František Josef I. 



Státní zřízení: císařství, absolutistická monarchie 

Meternichův absolutismus – tajná policie 

cenzura 

vysoké daně 

Za Ferdinanda I. - rostou národnostní požadavky, 

- požadavky na rovnoprávnost 

- rozvoj průmyslu brzdila robota a poddanství 

F. I. - vzdělaný, ale označován za slabomyslného, označován jako Ferdáček 

hlupáček nebo Ferdinand Dobrotivý 

České země 

proběhla zde PR a NO 

Požadavky na změny ve společnosti 

postavení českého národa v habsburské monarchii 

větší práva českého národa 

zrovnoprávnění s Cechů s Němci => revoluce 

Nespokojenost v Evropě 

požadavek větších práv a svobod 

slednocení rozdrobených států 

rovnoprávnost v mnohonárodnostních státech 

stížnosti dělníků => revoluce 

Významná osobnost té doby – Karel Havlíček Borovský -autor epigramů (krátké 

básničky s vtipnou pointou), satirické skladby Král Lávra, Křest svatého 

Vladimíra, Tyrolské elegie – popisují jeho cestu do Tyrol, kam byl poslán do 

vyhnanství. 

 

 



Chemie 8 – oxidy 

Nakladatelství TAKTIK uvolnilo v tomto období interaktivní výukové materiály. 

Tento odkaz posílám žákům, aby se mohli registrovat a sami si vše vyzkoušet a 

pracovat. https://interaktivita.etaktik.cz/novy-

student/73602eb5bcb0ce899bda0c9c21bce146bc89a/ 

Podle interaktivní učebnice strana 33, cvičení 7 zapiš do sešitu tabulku s 

vlastnostmi a dalšími údaji základních oxidů. 

V interaktivní učebnici strana 34, cvičení 8, 9, 10, 11, a na straně 35 cvičení 12 a 

13 vyplň. Sám porovnej, co jsi již věděl a co pro tebe bylo novinkou. 

S přáním pevného zdraví a brzkého návratu do školy se loučí váš učitel chemie. 

Ing. Vladimír Přidal 

 

Aj: 

1) pracovní sešit - slovíčka lekce  4D- Kids - naučit 

2) učebnice str. 50 - číst text 

3) uč. 50/2 - vyber a napiš do sešitu správné slovo 

4) uč. 51/ 4a - spoj věty do sešitu 

5) uč. 51/5a -přepiš rozhovor  ve správném pořadí do sešitu 

6) prac. sešit 40/1 - vyber správná slova 

7) prac. sešit 40/2 vyber z nabídky a doplň 

 

 

potvrďte mi na email kasikova@1zsspk.cz, že jste úkoly splnili 

 

Čj: 

opakování učiva ze 7. ročníku - prohloubení učiva 

1) učebnice str. 75/ rozvíjející větné členy-vypiš do sešitu větné členy , jaký slovní druh rozvíjejí 

 a jednu větu jako příklad - zopakovat, doučit 

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/73602/eb5bcb0ce899bda0c9c21bce146bc89a
mailto:kasikova@1zsspk.cz


2) prac. sešit str. 34/1 - doplň dle tabulky z uč. str 75 - a najdi příklady z nabídky - dole v prac. sešitě 

3) uč. str. 78 - příslovečné určení, vypiš do sešitu druh, ptáme se a 1 příklad - naučit 

4) prac. sešit str. 36/3 

5) prac. sešit str. 36/4 - najdi si v učebnici, jak se ptáme ( viz tabulka) a odpověz 

6) prac. sešit 37/5 a 

 

 

potvrďte mi na email kasikova@1zsspk.cz, že jste úkoly splnili 

 

 

 

 

mailto:kasikova@1zsspk.cz

