
VIII. B+C – německý jazyk 

 

Lernwortschatz – Lektion 6 (dostupné zde) 

Poslechni si nová slovíčka 6. lekce, sleduj zároveň pracovní sešit na str. 50, kde 

je uveden jejich zápis, označ si ta, jejichž zapamatování ti nebude činit 

problémy… 

 

Präsentation – Lektion 6 

Zpracuj 1 z témat slovní zásoby (Tageszeiten – části dne, Verben – slovesa, Alles 

andere – všechno ostatní), a to pomocí MS Powerpoint, pokud ho nemáš 

k dispozici, využij libovolného textového editoru. Rozsah práce podobný jako 

v hodinách (tzn. 6-8 obrázků s popisky a zvuky – pokud to softwarové vybavení 

tvého počítače dovolí). Výsledek opět odešlete na můj mail (viz výše).  

Odkaz na sdílenou složku s jednotlivými slovíčky naleznete zde, pokud nebude 

z nějakého důvodu fungovat, vyzkoušejte tento. 

 

Kursbuch (učebnice): 

Vypracujte písemně do sešitu… 

S. 39/Üb. 5 

S. 39/Üb. 6 (Situation 1, Situation 2, Situation 3, Situation 4, Situation 5, 

Situation 6) 

S. 39/Üb. 7 a, b 

S. 40/Üb. 8 a, b  

https://hueber.de/media/36/BFR1_CZ_Lernwortschatz_L6.mp3
https://drive.google.com/open?id=1wYT4eHpann5f0PAWqReMdq6NjDBF_Q1H
https://drive.google.com/open?id=1KERpaV2XkrxgfZv0lvCfgVp-o9Z07c9B
https://drive.google.com/open?id=1fZ3ktYhvP3Hic6IKFXO2Dw2kYc6eoxFc
https://drive.google.com/open?id=1SmzHdTID3ptDnIIBwk5yPzetr_veOKaG
https://drive.google.com/open?id=1iprhq-juTHOiphDeDTh52SKtzq0o8jfV
https://drive.google.com/open?id=1Y0d3mnqPqtiZrcPF3BIyLncc2H5bT_zB
https://drive.google.com/open?id=1rWSeVXnvwwiKlLY49V14xZsrXKVlXZ1g
https://drive.google.com/open?id=1AGef1BYrbpGqby4Cu3rCX4MyvkzdCBR4


Arbeitsbuch (pracovní sešit): 

S. 49/Üb. 4 

S. 49/Üb. 5 a, b, c – časování slovesa müssen 

S. 49/Üb. 6 

S. 50/Üb. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösungen (výsledky): 

(hier) 

 

Ať se vám daří… 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1ihzdcX_-ILv2en59lIG8bm2jzsviUAnA


 

Rj 8 AC – skupina p. Brázdové + Laštůvkové v týdnu 6.4. - 12.4. 

V tomto týdnu budeš pracovat opět pomocí své učebnice, interaktivní učebnice a 

následně pracovního sešitu. Zopakuješ si znovu názvy povolání a přidáš místa, 

kde lidé mohou pracovat. V učebnici je to strana 43 (8C). Naučíš se, vypíšeš si 

(třeba ze slovníku) a naučíš se též psát. 

Slovíčka, která se naučíš, vám píšu tak, jak se vyslovují: 

supermárket = supermarket, baľníca = nemocnice, parikmácherskaja = 

kadeřnictví, škóla = škola, ristarán – restaurace, kampánija = společnost, tiátr = 

divadlo, sidít dóma = je doma, nepracuje, kinó = kino, magazín = obchod, zavód 

= fabrika 

Pracovní sešit: strana 49 – 50. 

V pracovnímsešitě použiješ nejprve interaktivní formu a až budeš mít cvičení 

správně udělané a zkontrolované, doplníš si je opět do své tištěné verze. 

Písanka: str. 47 / 8 – já mám jiné číslování – prostě je to cvičení na psaní slabik a 

následuje za tvrdým znakem. Napiš aspoň dvě stránky. 

 

Fyzika 8. A, 8. B, 8. C učivo na 6.4. – 10.4. 2020 

Učivo přečti v učebnici na příslušných stránkách. 

Zápis do sešitu: 

Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče 

Elektrický odpor drátu závisí na: 

1) délce vodiče (čím je vodič delší, tím má větší odpor) 

2) na obsahu příčného řezu drátu = tloušťce (čím má vodič větší tloušťku, tím má 

menší odpor) 

3) na materiálu vodiče (nejmenší odpor má hliník a měď, největší odpor má 

konstantan) 

Vzorec: R = ρ . �� 



ρ… měrný elektrický odpor (uveden v tabulkách) 

l… délka drátu 

S… obsah příčného průřezu drátu 

4) Na teplotě (Elektrický odpor kovů se zvětšuje se stoupající teplotou) 

Ohmův zákon - příklady 

1. Jaký proud prochází spotřebičem o odporu 0,1 kΩ, je-li připojen k napětí 20V? 

Řešení: 

R = 0,1 kΩ = 100 Ω 

U = 20 V 

I = ? (A) 

I = U/R 

I = 20/100 = 0,2 A = 200 mA 

Spotřebičem prochází proud 200 mA (miliampér). 

 

2. Měřením jsme zjistili, že rezistorem prochází proud 3,6 A při napětí 72 V mezi svorkami 

rezistoru. Určete elektrický odpor rezistoru. 

Řešení: 

I = 3,6 A 

U = 72 V 

R = ? ( Ω ) 

R = U / I = 72/3,6 = 20 Ω 



Elektrický odpor rezistoru je 20 Ω. 

3. Elektrický odpor cívky navinuté z měděného drátu je 6 Ω. Jaký proud prochází cívkou, je-li mezi jejími svorkami 

napětí 3 V. 

Řešení: 

R = 6 Ω 

U = 3 V 

I = ? ( A ) 

I = U/R = 3 / 6 = 0,5 A = 500 mA 

Cívkou prochází proud 500 mA. 

4. Rezistorem o odporu 1,2 Ω prochází proud 10 A. Jaké napětí je mezi svorkami rezistoru? 

Řešení: 

R = 1,2 Ω 

I = 10 A 

U = ? ( V ) 

U = R . I = 1,2 . 10 = 12 V 

Napětí mezi svorkami rezistoru je 12 V. 

 

Učivo - PŘÍRODOPIS – 8. ROČNÍK – 6.4.-9.4. 

Ahoj všichni osmáci, spousta z vás se mi ozvala se splněnými úkoly, spousta z vás se zaregistrovala na interaktivitu 

Taktiku ( jak se přihlásit bylo napsáno v minulém zadání !!!), to je moc dobře, věřím, že se vám takové procvičování 

líbí a jde to. Ti, kteří tak ještě neučinili, to zvládnou tento týden – já si eviduji, kdo má splněno a kdo se zaregistroval 

!!! 

A tady máme zadání na další týden (od po do čt): 

Učebnice str. 69 – 70 (neúnavná srdeční pumpa ) 

– číst + do sešitu : 

Srdce – popis + nákres řez srdcem (+ obr. popsat) 

V zápise budou pojmy: síň, komora, dvoj a trojcípá chlopeň, poloměsíčité chlopně, srdečnice-aorta, plicnice, věnčité 

tepny 

vypsat pojmy z učebnice + jaký mají význam nebo jakou plní funkci a naučit se: 

Osrdečník, srdečnice, systola, diastola, fonendoskop, tonometr, elektrokardiograf, srdeční infarkt 

vysoký krevní tlak 

str. 70 – učebnice – velký tělní oběh + malý plicní oběh – napsat do sešitu a naučit se je popsat 

+ nakreslit a popsat obr. krevní oběh 



pracovní sešit str. 30+31 - vypracovat 

v interaktivitě stále procvičovat svalovou soustavu + str. 13 

Tak to pěkně zvládněte, o Velikonocích si odpočiňte, pokud to jde, pobuďte na sluníčku, ať nachytáte trošku vitamínu 

D. A nezapomeňte mně nahlásit SPLNĚNO, díky. 

Mějte se moc pěkně a buďte zdraví 

Marcela Macečková 

 

 

Dějepis 8. A, C 

REVOLUČNÍ ROK 1848 

6. příprava 

1)Revoluce 1848 zasáhla mnoho zemí – učebnici strana 60 najdeš jejich výčet. Zjistíš, že dva státy usilovaly o 

sjednocení – Itálie a Německo. Nejzajímavější je poslední odstavec, neboť součástí tzv. Velkého Německa měla být i 

habsburská monarchie, tedy i naše země. 

Do sešitu si napište: 

Revoluce v habsburské monarchii 

uč. str. 61 -62 

1) Bouře ve Vídni a v Uhrách 

císař Ferdinand – vydání ústavy (konstituce), zrušení cenzury, odstoupení Metternicha 

Uhry – radikální, zisk částečné samostatnosti 

2) České země 

kvůli revoluci ve Vídni přesídlil císařský dvůr do Olomouce 

- schůze ve Svatováclavských lázních 

výsledkem byla petice císaři (petice = soupis požadavků) 

požadavky – vypiš z učebnice 

císař slíbil splnění 

3) Slovanský sjezd 

v čele Fr. Palacký – prosazoval názor, že habsburská monarchie má být spolkovým státem rovnorpávných národů – 

tzv. austroslavismus (Austria + Slávové = Slované) 

4)Pražské červnové povstání 

SP – boj na b____________ 

- Slovanský sjezd byl r_____________ 

- vojsku velel generál W_______________, ostřelování Prahy, město hoří 



- pětiletý stav o____________ 

5)Porážka revoluce 1848 

- ústavodárný sněm jednal ve Vídni a Kroměříži 

- zrušeno bylo poddanství a robota (za náhradu) 

- povstání bylo poraženo v Praze, Vídni i Maďarsku 

- v Olomouci došlo k odstoupení Ferdinanda I., místo něj nastoupil František Josef I. 

Vládl 1848 – 1916 = 68 let 

6) Výsledek revoluce 

-nebylo dosaženo zrovnoprávnění národů v habsburské monarchii 

-celkově byly revoluce 1848 neúspěšné a další demokratické změny byly nevyhnutelné 

Zajímavost: Ferdinand dožíval na Pražském hradě, při procházkách zdravil své poddané. Manželkou Fr. Josefa I. se 

stala krásná Sisi. 

Pamatuj si, že důležité události toho roku se odehrály v Olomouci a Kroměříži. 

Nejdůležitější: pojem austroslavismus 

zrušení poddanství a roboty => uvolnění pracovních sil pro PR 

Máš doplněno – barikádách, rozehnán, Windischgrätz, obležení 

 

Dějepis 8. A, C 

7. příprava 

Opakování – 1. fáze PR a revoluce 1848 

1) Učebnice strana 63 – úkoly 2, 4, 6, 7 vypracuj do sešitu 

2) Zopakuj si pojmy 

NO - 

PR - 

dílna světa - 

kolonie - 

buržoazie - 

absolutismus - 

nejrozvinutější část habsburské monarchie - 

austroslavismus - 

3) Jakou úlohu sehrála moravská města v revolučním roce 1848? 

4) Vytvoř správné dvojice: 



----- J. Watt 1 let balonem 

----- G. Stephenson 2 sestrojení parního stroje u nás 

----- R. Fulton 3 parovůz, paroloď 

----- bři Montgolfierové 4 parní stroj 

----- J. Gerstner 5 vynález lodního šroubu 

----- rod Kleinů 6 ruchadlo 

----- J. Perner 7 železárny v Sobotíně 

----- J. Božek 8 parní lokomotiva 

----- J. Ressel 9 železniční doprava 

----- bratranci Veverkovi 10 kolesový parník 

5) Uvědom si rozdíl v pojmech a čase: 

zrušení nevolnictví Josefem II. 1781 – zůstává poddanství a robota, tedy povinnost pracovat na panském, ale s 

možností stěhovat se za prací odchází lidé pracovat do měst, do manufaktur. Ve městech roste počet česky mluvících 

lidí a startuje proces NO. 

zrušení poddanství 1848 – uvolňuje další pracovní síly pro rychle se rozvíjející průmysl v době PR 

6) Skončili jsme další kapitolu v učebnici a je třeba trochu si zopakovat učivo. Pracujte poctivě, abyste příště dokázali 

vyplnit mé úkoly. Pro některé je to hodně důležité, alespoň podle dosavadního hodnocení. Končí třetí čtvrtletí! 

4, 8, 10, 1, 2, 7, 9, 3, 5, 6 

 

Matematika 



 



 



 



 



 



 

Učivo z matematiky 6.4.-10.4. 

Ahoj všichni osmáci, zasílám vám novou nálož z matematiky. 

1. Proveďte si kontrolu výsledků příkladů z POČTÁŘ. CHVILEK-str. 29-34 (viz příloha) 

Pustíme se do nové látky – ROVNICE. 

2. Přečtěte si pozorně v učebnici stranu 68, pak se zamyslete, jaký je rozdíl mezi rovností a rovnicí. Pak si pročtěte na 

straně 69 ukázkové příklady 1 a 2 včetně růžového rámečku dole. Dále si přečtěte stranu 70 a 71. 

Řešení rovnic 

Rovnicí nazýváme rovnost dvou výrazů, která obsahuje neznámou/ písmeno/. 

Př. 2x -1 =3 nebo x2-1 = 5-x apod. 

L P 

levá pravá 

strana strana 

rovnice rovnice 



Lineární rovnice obsahuje neznámou pouze v první mocnině/ x1=x , y, z,…/ 

Řešit rovnici znamená najít taková čísla, která po dosazení do rovnice za neznámou vytvoří platnou rovnost. 

Každé takové číslo nazýváme řešením, nebo také kořenem rovnice. 

Zkouškou nazýváme kontrolu správnosti řešení, kterou provedeme dosazením kořenů do rovnice.  

Každá rovnice musí mít zkoušku. Pozor! 2x= 2.x /operace krát se v učebnicích nepíše/ 

Př. 2x -1 = 3 zk.: L = 2x -1 P= 3 

2x = 3+1 L = 2.2 -1 L=P 

2x = 4 /: 2 L = 3 

X = 2 

Při řešení rovnic používáme ekvivalentní úpravy rovnic. Jsou to úpravy, které nemění kořen rovnice.  

Ekvivalentní úpravy rovnic: 

· přičítání stejného čísla nebo mnohočlenu k oběma stranám rovnice 2+x +5=4 + 5 

· odčítání stejného čísla nebo mnohočlenu od obou stran rovnice 2+x -1 = 4 -1 

· vynásobení/vydělení obou stran rovnice stejným číslem různým od nuly 3x:3=9:3 

· záměna pravé a levé strany rovnice 2x=10 je totéž jako 10=2x 

Nyní si do sešitu přepište ukázkové příklady i s postupem (modrý rámeček vpravo), nezapomeňte na zkoušku, nelze ji 

vynechávat). Jsou v učebnici strana 72/Příklad 1, 2, 3, strana 73/Příklad4,5. 

Věřím, že vše zvládnete. Až budete s prací hotovi, vyfoťte a pošlete na moji mailovou adresu skrickova@1zsspk.cz 

Mnoho zdaru při práci vám všem přeje Eva Skříčková 

 

učivo AJ -8.b,c  6/4 - 10/4 

1) učebnice: 51/6 - doplň slova z textu - viz str. 50 a věty přepiš do sešitu 

2) prac. sešit 41/3a - spoj a napiš žádost ( Could you....) 

3) prac. sešit 41/3b - přepiš věty pomocí Would you mind... 

4) prac. sešit 41/4 - poslech z CD- vzadu v prac. sešitě 

5) prac. sešit 41/5 - doplň rozhovor 

6) opakování lekce 4 - prac sešit 42/1,2,3 

 

Nezapomeň mi napsat na email kasikova@1zsspk.cz, že jsi úkoly splnil. 

 

 

mailto:skrickova@1zsspk.cz
mailto:kasikova@1zsspk.cz


 

ČJ 6/4 - 10/4 

učebnice str: 

1) 79/2 - doplň a urči do sešitu 

2) 80/3 - urči vyznačená slova do sešitu 

3) 80 - přívlastek shodný  ( PKS) a neshodný (PKN) - zápis do sešitu (vloni jsme již toto učivo probírali) 

4) 80/1a- vyhledej PKS a PKN - vypiš do sešitu ( návod: najdi podstatné jméno a PKS stojí před 

podst.jménem, za podstatným jménem stojí PKN) 

5) 80/4a  - spoj, co k sobě patří a vysvětli význam (pomůže ti internet) 

6) pravopis prac. sešit 40/1a 

 

Nezapomeň mi napsat na email  kasikova@1zsspk.cz, že jsi úkoly splnil. 

 

Chemie 8 – sulfidy 

K dnešnímu dni ještě nejste všichni zaregistrováni v interaktivní výuce!!! Dnešní úkoly tedy z této učebnice 

budou vyplývat a jejich řešení mi zašlete na školní email. (pridal@1zsspk.cz). 

Řádně se podepište, ať zbytečně nerozdávám pětičky. 

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

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/73602/eb5bcb0ce899bda0c9c21bce146bc89a 

 

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


Sami vidíte, že postup je stejný jako u oxidů. 

V interaktivní učebnici strana 35, cvičení 14 a 15 vyplň. Stejně tak cvičení 16, 17, 18 a 19 na straně 36. 

Na email mi zašli vzorce a názvy sulfidů ze cvičení 18. 

S přáním pevného zdraví a dobré nálady se loučí váš učitel chemie. 

Ing. Vladimír Přidal 

 

 

 

 

 

 

 


