
VIII. B+C – německý jazyk 

  

Wiederholungstest – Lektion 6 

Nejdřív se ještě jednou podívej, jak se časují způsobová slovesa (třeba se to 

bude v testu hodit 😊 přehled najdeš na straně 44 v učebnici) 

  

Poslech slovíček (dostupné zde, nebo zde 

https://drive.google.com/open?id=1Yo5mbIFk5fIl1aDV6MK4X2klFGfkXGBM) 

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…) 

Gramatika (dostupné zde, nebo zde 

https://drive.google.com/open?id=1BREpcWyJHeoQ2eyQK-bjEQ1rf-EwXEJ3 

Vypracujte a odešlete tamtéž… 

Návod, jak editovat pdf soubor (dostupný zde, nebo zde 

https://drive.google.com/open?id=1WtUTQy12uJDwT2nHpZH5aTOFXFwL1srK 

  

Lektion 7 – úvod 

 poslechni si slovíčka nové lekce – sleduj je současně s jejich zápisem na v 

pracovním sešitě na straně 64 (dostupné zde, nebo zde 

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

uč. str. 47 – přečtěte si úvodní text a doplňte do sešitu chybějící informace 

  

Křížovka – vypracujte křížovku (dostupné zde nebo zde 

 https://drive.google.com/open?id=1rjAUI6qzUuD8UNroE9M-xcT0HxdEPazo 

Odešlete ji na můj e-mail: gettin@1zsspk.cz 

  

Ať se vám daří… 
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Lösungen (řešení): 

Kursbuch (hier) 

 

VIII. B+C – německý jazyk 

  

Lektion 7 – úvod 

 poslechni si slovíčka nové 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. 48/Üb. 1 a (potřebný soubor k poslechu dostupný zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=1tpCvVZulFkA7zRMmi3zqvz1Btqip1kt6) 

S. 48/Üb. 1 b (potřebný soubor k poslechu dostupný zde nebo zde: 

https://drive.google.com/open?id=1tpCvVZulFkA7zRMmi3zqvz1Btqip1kt6) 

S. 48/Üb. 2 a 

S. 48/Üb. 2 b (potřebný soubor k poslechu dostupný zde nebo: 

https://drive.google.com/open?id=1jqZkTOI0g1bV0J3U051YKhSU7TCmSzWw) 

S. 48/Üb 2 c (potřebný soubor k poslechu dostupný zde nebo: 

https://drive.google.com/open?id=18besNOGZW4dzhgQ4_cpc3sw089v1iZZh) 

S. 49/Üb. 3 a, b 

S. 49/Üb. 5 

  

Arbeitsbuch 

S. 58-59/Üb. 1-6 

  

Ať se vám daří… 
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Lösungen (řešení): 

Kursbuch, Arbeitsbuch (hier nebo hier: 

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

L1yP3XwFFBqe_yVr3IS) 

 

Učivo z fyziky 8. C na týden 4.5. – 8.5. 

Podívejte se na tabulku hodnocení 1. testu. Termín odevzdání byl 15. 4. 2020. Test stále neodevzdali: 

Horký Ondřej, Hrbáčková Simona, Ondrášová Nela, Seindenglanz Kryštof. 

Zpětná vazba – hodnocení testů bude odesláno na e-maily žáků. Známky jsou pouze informativní! 

  

Hodnocení testu 1 fyzika 8. C 

Jméno žáka     Známka 

Atovič Vladimír       3 

Bagar David       2 

Bařica Patrik       2 

Bílá Natálie       2 

Bláha Adam       3 

Cekr Tomáš       2 

Horký Ondřej   

Hrbáčková Simona   

Hrdinová Zuzana       2 

Jarmara Matyáš       2 

Lichner Tomáš       2 

Mácha Timothy Joe       3 

Novák Jiří       3 

Očkaik Lubomír       2 

Ondrášová Nela   

Řežucha Michal       4 

Seindenglanz Kryštof   

Skývová Viktorie       2 

Valentová Sára       1 

Verner Oldřich       3 

Všetičková Karin       3 
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Pracujeme v programu Microsoft Teams. Návod, jak odesílat práce do Teams, najdeš v 

Teams v Zadání. 

  

NOVÉ UČIVO: 

Učivo přečti v učebnici strana 166 – 169. Učivo zapiš do sešitu. Svůj zápis ofoť a pošli mi do Teams, 

nemůžeš-li na e-mail: krobotova@1zsspk.cz. Termín odevzdání 9.5. 

  

  

  

  

Zápis do sešitu: 

                         Zvuk a jeho šíření 

Abychom slyšeli zvuk, musí existovat: 

1.   Zdroj zvuku 

2.   Prostředí, kterým se zvuk šíří 

3.   Zdravý sluch 

                     Zdroj zvuku 

Fyzikální příčinou vzniku zvuku je chvějící se těleso = zdroj zvuku. 

Chvějící se těleso přenáší pohybovou energii na molekuly vzduchu, 

čímž dochází k jejich pravidelnému zhušťování a zřeďování. Vzniká 

rozruch, který se šíří v prostředí. Chvějící se tělesa vyvolávají vlnění = 

zvukové vlny.      Jestliže zvuk vzniká nepravidelným chvěním tělesa, 

vnímáme jej jako hluk ( vrzání, šramot…). Je-li chvění pravidelné 

slyšíme tón. 

                           Šíření zvuku 

Zvuk potřebuje ke svému šíření hmotné prostředí, ve vakuu se nešíří. 

Šíří se ve všech látkách. Rychlost zvuku závisí na prostředí a teplotě 

prostředí. 

Rychlost zvuku: 

mailto:krobotova@1zsspk.cz


     Vzduch    v = 340 m/s (při teplotě 20 °C) 

     Voda        v = 1460 m/s 

     Ocel, sklo   v = 5000 m/s   

     Dřevo       v = 4000 m/s 

V pórovitých a sypkých látkách (textil, škvára, polystyren) se zvuk šíří 

špatně = zvukové izolanty 

  

  

  

  

Pracovní sešit. Vypracuj stranu 38, ofoť a pošli zpět do Teams.  

Termín odevzdání je 8.5. 

 

 



 

PŘÍRODOPIS – 8.B,C– UČIVO OD 4.5. – 7.5. 

  

Zdravím všechny osmáky a děkuji všem, kteří v termínu zaslali řešení testu. Kdo nestihl v termínu, 

nemá splněno! 

Hlásila jsem vám každému počet chybných odpovědí, teď si překontrolujte sami. 

  

Nejprve pro kontrolu správné odpovědi: 

1a, 2b, 3d, 4c, 5b, 6c, 7b, 8d, 9a, 10c, 11b, 12d, 13a,14b, 15a, 16b, 17a, 18c, 19d, 20a ,21b, 22c, 23d, 

24c, 25a, 26b, 27c, 28b, 29c. 

  

A budeme pokračovat soustavou dýchací. 

Nejprve si přečtěte v učebnici str. 74 – 77 a potom si udělejte zápis do sešitu: 

  

SOUSTAVA DÝCHACÍ 

-dýchání (respirace) = přísun kyslíku do krve a odvod oxidu uhličitého z organismu 

-centrem dýchání je prodloužená mícha 

A) dýchání vnější = výměna plynů mezi plícemi a krví 

B) dýchání vnitřní = výměna plynů mezi tkáňovými buňkami a krví  

  

STAVBA DÝCHACÍ SOUSTAVY –pozn.  Pokud budete mít možnost, obrázek si vytiskněte a nalepte 

do sešitu. 

  

HORNÍ CESTY DÝCHACÍ 

1. DUTINA NOSNÍ 

-průnik s vedlejšími dutinami nosními  

Funkce: 

-zbavení nečistot 

-oteplení vzduchu  

-zvlhčení vzduchu  

2. NOSOHLTAN 

-spojení Eustachovy trubice se středním uchem 



  

DOLNÍ CESTY DÝCHACÍ 

1.HRTAN 

-tvoří ho několik vzájemně spojených chrupavek  např.chrupavka štítná –( největší) a chrupavky 

hlasivkové( na ně se upínají hlasivkové vazy) 

2.PRŮDUŠNICE 

- trubice dlouhá 10-20 cm, vyztužená prstencovými chrupavkami 

-dělí se na levou a pravou PRŮDUŠKU, ta se dále dělí na PRŮDUŠINKY, které ústí do PLICNÍCH 

VÁČKŮ  

  

PLÍCE 

- orgán uložený v dutině hrudní 

-pokryty poplicnicí 

- hrudní dutina je vystlána pohrudnicí 

-mezi poplicnicí a pohrudnicí je štěrbina, která je vyplněna tekutinou – ta umožňuje klouzání blan při 

dýchání 

- levá plíce – 2 laloky (uložení srdce) 

- pravá plíce - 3 laloky 

  

Z učebnice ze str. 75 – 76 vypiš do sešitu následující pojmy s vysvětlením. 

Plicní ventilace, Dechová frekvence, Kyslíkový dluh, Dechový objem, Vitální kapacita plic  

  

ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍ SOUSTAVY 

ANGÍNA, ZÁNĚTY HORNÍCH A DOLNÍCH CEST DÝCHACÍCH, TUBERKULÓZA, ASTMA, NÁDORY 

  

Pro tento kratší týden ( v pátek máme opět státní svátek) je to vše. 

Mějte se všichni pěkně a nezapomeňte se mi ohlásit se splněnou prací – máte se hlásit každý 

týden!!! Ne všichni to dělají – tak to napravte. 

 Hezké dny 

                                  Marcela Macečková 

 

 



 

 

 

Chemie 8 – dvouprvkové sloučeniny 

Drtivá většina z vás pracuje velice dobře a úkoly posíláte správně vyřešené. Tři jedničky s hvězdičkou 

ze vzorečků má Bílá Natálie a Pospíšilová Anežka. Mnoho z vás má jednu i dvě hvězdy. Jedniček je 

také spousta. Jen tak dále!!! 

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

1 MnO2 

2 oxid vápenatý 

3 SiCl3 

4 bromid železičelý 

5 Zn2O3 

6 sulfid ciničný 

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

(pridal@1zsspk.cz). 

Přeji sluníčko a zdravíčko. Ing. Vladimír Přidal 

 

NJ – 8. ABC – skp. Šteindlová 

Hallo, meine liebe Gruppe  

Doufám, že jste z minula vše zvládli. Pořád platí možnost se kdykoli spojit. „Dorazíme“ 6. 

Lekci. Příště bych vám poslala opakovací testík  

1. Uč se slovíčka 6. Lekce 

2. Učebnice str. 40/ 10 a – přečti si a přelož rozhovor. 

3. Učebnice str. 41/ 11a – přečti a přelož 

4. Učebnice str. 41/ 12a – přečti a přelož + b – richtig X falsch 

5. Napiš si do gramatiky časování slovesa „können“ = moci, umět 

mailto:pridal@1zsspk.cz


  

Ich kann                                 wir können 

Du kannst                              ihr könnt  

Er/sie/ es kann                        sie/ Sie können 

  

Toto sloveso se chová jako ostatní způsobová slovesa (müssen, möchten), tzn. Při tvorbě věty 

jde druhé sloveso až na konec věty. Např. Anežka kann Basketball spielen. (Anežka umí hrát 

basket). Ich kann heute ins Kino gehen (můžu jít dnes do kina) – všimni si 2 významů – umí 

X můžu (v AJ jako sloveso can) 

  

6. Pracovní sešit str. 51 – dokonči 

7. Pracovní sešit str. 52 + 53 - celé 

Opakovací cvičení na slovesa müssen + können: https://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/xg/xg03_07.htm 

  

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  

 

Dějepis 8. A, C 

14. a 15. příprava 

Přehled světových vynálezů a objevů za průmyslové revoluce 

1) Obracím se na ty, kteří ještě neposlali prověření učiva, aby tak co nejrychleji učinili. Pokud máte 

problém s komunikací se školou, lze si vyzvednout text prověření ve škole a zase jej tamtéž vyplněný 

donést a vložit jej podepsaný do schránky u dveří školy, nebo předat sekretářce v úřední dny. 

2) Tentokrát budeš pracovat úplně samostatně z učebnice. Nejdříve si vezmeš stranu 77, nadepíšeš si 

1. PR a vypíšeš si vynálezy, které zatím k 1. fázi nemáš zapsané. Víš, kdo u nás vynalezl bleskosvod? 

Prokop Diviš. Jeho domek stojí za Žamberkem u silnice č. 11 vpravo. 

3) Pak si budeš samostatně vypisovat vynálezy související s 2. PR ze strany 78 až 80. Nezapisuj 

podrobnosti, data, jen ty vynálezy, jejich soupis pro zajímavost. Některá jména ale patří k vašemu 

přehledu. 

U Nobelovy ceny si poznamenej dva české držitele – Jaroslava Heyrovského za chemii 1959 a 

Jaroslava Seiferta za literaturu 1984. 

Napiš si, že na N. cenu byl navržen také Karel Čapek 1938. 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg03_07.htm
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Marie Curie – Sklodowska, původem Polka, dostala cenu v době, kdy ženy běžně nestudovaly, byly 

většinou doma a staraly se o domácnost. 

A zajímavé je i Z na straně 80 dole. 

15. příprava 

Opakování strana 81. Prohlédni si časovou přímku. A udělej úkoly 2, 5, 6 do sešitu. Kontrola je vzadu 

v učebnici. 

 

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. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

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 do matematiky 4.5.-7.5. 

    Zdravím všechny osmáky po týdenní odmlce. Uteklo to jako voda a už tu máte další nálož 

učiva do matematiky. Většinou jste zvládli příklady zadané minule v pracovním sešitě. 

Nejdříve si je zkontrolujte podle vzoru, opravte chyby a doplňte nevypočítané příklady. 

(Některé z vás jsem už na to upozorňovala v mailu). Nového učiva nebudu dávat moc, máte 

přece opět zkrácený týden. 

Kontrola minulé práce: 

 



 

 



 

Nyní se vrněte do nového učiva, zápis si proveďte do školního sešitu: 

POČET ŘEŠENÍ LINEÁRNÍCH ROVNIC 

Při řešení lineární rovnice o jedné neznámé nastane jedena ze tří možností: 

1) Rovnice má právě jedno řešení (nejčastější případ) 

2) Rovnice nemá řešení – píšeme symbol  

3) Rovnice má nekonečně mnoho řešení – píšeme symbol  

 

 

 

Př.:  

3x+2=3.(x+2)   /odstraním závorku 

3x+2=3x+6      /-3x 

       2=6           /-2 

       0=4           Vyšla neplatná rovnost, proto daná rovnice nemá řešení ( ). Zkoušku  

                        nebudeme provádět. 

             



Př.: 

3x+2=3.(x+2)-4           /odstraním závorku 

3x+2=3x+6-4               /upravím 

3x+2=3x+2                  /-2 

     3x=3x                     /-3x 

       0=0           Vyšla platná rovnost, proto daná rovnice má nekonečně mnoho řešení ( ),  

                        neboli kořenem této rovnice může být libovolné číslo. Lze to ověřit zkouškou, 

                        ve které za proměnnou x dosadím libovolné číslo. 

Provedu zkoušku například pro x=5 

L=3.5+2=15+2=17 

P=3.(5+2)-4=21-4=17 

L=P 

S těmito typy příkladů jste se už setkali minulý týden při řešení úloh v PS – viz 143/2g), 

144/3c),e),f). Tak si je ještě jednou projděte a promyslete. 

  

ŘEŠENÍ SLOŽITĚJŠÍCH ROVNIC SE ZLOMKY = V ČITATELI JSOU MNOHOČLENY 

Pamatuj!   1)Nejdříve se zbav zlomků vynásobením celé rovnice nejmenším společným násobkem   

daných jmenovatelů 

                      2)Dostaneš novou rovnici se závorkami 

                      3) Zbav se závorek roznásobením 

                      4) Proveď naznačené početní výkony 

                      5) Osamostatni neznámou na jedné straně rovnice 

                      6) Urči kořen rovnice 

                      7) Proveď zkoušku 

Př.: 

  /.12                        zbavím se zlomků vynásobením 12 (nejmenší společný      násobek 3 a 4)  

              provedu krácení zlomků, dostanu rovnici se závorkami 

     4.(x-2)=3.(x-3)                   zbavím se závorek roznásobením 

          4x-8=3x-9                      upravím 



       4x-3x=-9+8 

              x=-1                          Provedu zkoušku dosazením do původního zadání rovnice! 

ZK.: L= -1 

       P= -1 

       L=P 

Dále si z učebnice napište ještě jedem vzorový příklad: strana 81/ levý sloupec Př. 11. 

  

      Pro tentokrát vám nebudu zadávat počítat samostatně příklady v PS, necháme to na 

příště. Myslím, že i tak z toho budete mít zamotané hlavinky. Až budete mít vše splněno, 

pošlete to mailem. Mnoho sil do další práce přeje všem vaše učitelka matematiky. 

 

ČJ - 8. A, C  - 4/5-7/5 

 

Práce z učebnice: 

1) 90/5 - přepiš a doplň čárky 

2) 90/6 a - napiš pouze to, co máš doplnít, 90/6 b - urči a napiš poměr 

3) 90/7 - napiš pouze to, co máš doplnit 

 

 

Řešení k minulému učivu: uč. 89/4 : 

... nejen na Zemi, ale i.. - poměr stupňovací 

...automobil, nýbrž..- p. odporovací 

...jednak.., jednak - p. slučovací 

...zvěř i ptáci - p. slučovací, ...rozmanitou a neznehodnocenou...- p. slučovací, ...potravu a 

úkryt- p. slučovací, ...nejen v létě, nýbrž i v zimě - p. stupňovací,.. dnes, nebo.. - poměr 

vylučovací,  ...dílem..., dílem...- p. slučovací, ..minerálních....a vitamínů - p. slučovací, škrob a 

bílkoviny  -p. slučovací, ..slovy, nýbrž -p. odporovací, ..drahou, a proto ...-p. důsledkový 

 

 

Po splnění úkolů pošli e-mail. 

 



Učivo AJ 8.B, C -  4/5 - 7/5 

 

 

 

Práce z prac. sešitu: 

1) 79/5.2 - trpný rod- zápis do sešitu 

2) 44/3 - napiš v trpném rodě - užij výrazy z tabulky 

3) 45/4 - poslouchej CD  a doplň slovesa z tabulky  

4) 45/5 -užij slovesa v trpném rodě 

 

 

Řešení k minulému učivu z prac. sešitu: 

44/1- 2f, 3a, 4g, 5j, 6h, 7c, 8e, 9d, 10b 

44/2 - 1) climate change, 2) power stations, fossil fuels, 3) ice caps, 4) environmental 

problems, 5) sea levels, 6) carbon dioxide, 7) tropical rainforests, 8) forest fires 

 

 

RJ 8 – týden 4.5. - 8.5. 

Úkolem na tento týden bude: 

- zopakovat si slovíčka všech předešlých lekcí 

- naučit se nová slovíčka – zvířata na straně 48 v učebnici; na straně 44 máš i obrázky, 

opět si pomůžeš interaktivní učebnicí 

- v PS vypracuješ stranu 53 (jsou tu dvě cvičení) – jako obvykle si pomůžeš interaktivním 

sešitem (postup už znáš) 

- v písance dopíšeš cvičení 9 (opiš slova) 

- podíváš se na krátké video - https://www.youtube.com/channel/UC0u6gAESA0XmSJQaAyDTTVg 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC0u6gAESA0XmSJQaAyDTTVg

