
VIII. B+C – německý jazyk 

  

Zdravím všechny onlinery a onlinerky       

přidávám materiály na další týden… Nepřehlédněte závěrečný test 7. lekce, 

držím palce. 

Ať se vám daří… 

1) Lektion 8 – nová slovíčka 

Zopakuj si slovíčka 8. lekce, sleduj je současně s pracovním sešitem na straně 

71, kde jsou zapsána (dostupné zde, nebo zde 

https://hueber.de/media/36/BFR1_CZ_Lernwortschatz_L8.mp3 

  

2) Kursbuch (vypracujte do školního sešitu) 

S. 53/Üb. 4 a 

S. 53/Üb. 4 b – vymysli si svůj vlastní nesmyslný nápoj a uveď, z jakých 

ingrediencí ho připravíš (viz učebnice: OKAMI – Orangensaft, KAkao, MIlch) 

S. 53/Üb. 5 

  

Die Zahlwörter – číslovky (zapiš si do sešitu) 

Poslechnout si je můžeš tady nebo tady: 

https://www.youtube.com/watch?v=6J9Xg1dSLJ0 

 

 

0 – null 

1 – eins 

2 – zwei 

3 – drei 

4 – vier 

https://hueber.de/media/36/BFR1_CZ_Lernwortschatz_L8.mp3
https://hueber.de/media/36/BFR1_CZ_Lernwortschatz_L8.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=6J9Xg1dSLJ0
https://www.youtube.com/watch?v=6J9Xg1dSLJ0


5 – fünf 

6 – sechs 

7 – sieben 

8 – acht 

9 – neun 

10 – zehn 

11 – elf 

12 – zwölf 

13 – dreizehn 

14 – vierzehn 

15 – fünfzehn 

16 – sechzehn 

17 – siebzehn 

18 – achtzehn 

19 – neunzehn 

20 – zwanzig 

30 – dreißig 

40 – vierzig 

50 – fünfzig 

60 – sechzig 

70 – siebzig 

80 – achtzig 

90 – neunzig 

100 – hundert 

 

 



  

S. 53/Üb. 7 a – potřebný soubor k poslechu dostupný zde nebo zde: 

https://drive.google.com/file/d/1W-

japcrqIKM5ILkaagb8XladJrTqsyvt/view?usp=sharing 

S. 53/Üb. 7 b – potřebný soubor k poslechu dostupný zde nebo zde: 

https://drive.google.com/file/d/1AE1NP5r2gkcDa_cg72073W5sEFTcIjF-

/view?usp=sharing 

  

 

 

  

4) Arbeitsbuch 

S. 66/Üb. 4 

S. 66/Üb. 5 

S. 66/Üb. 6 

S. 66/Üb. 7 

S. 67/Üb. 8 

S. 67/Üb. 9 

  

  

_______________ 

Lösungen (řešení): 

Kursbuch, Arbeitsbuch (hier nebo hier: 

 

https://drive.google.com/file/d/1r8L3OQkdbdrAAz2CpP3Xx8Nq0JIYsomE/view

?usp=sharing) 

 

Učivo do matematiky 8.6.-12.6. 

https://drive.google.com/file/d/1W-japcrqIKM5ILkaagb8XladJrTqsyvt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W-japcrqIKM5ILkaagb8XladJrTqsyvt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W-japcrqIKM5ILkaagb8XladJrTqsyvt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AE1NP5r2gkcDa_cg72073W5sEFTcIjF-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AE1NP5r2gkcDa_cg72073W5sEFTcIjF-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AE1NP5r2gkcDa_cg72073W5sEFTcIjF-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r8L3OQkdbdrAAz2CpP3Xx8Nq0JIYsomE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r8L3OQkdbdrAAz2CpP3Xx8Nq0JIYsomE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r8L3OQkdbdrAAz2CpP3Xx8Nq0JIYsomE/view?usp=sharing


            Uběhl nám další týden, a tak opět zdravím všechny osmáky, kteří pracují na 

matematice. Stále se budete zabývat řešením slovních úloh. 

            Začněte kontrolou řešení úloh z minulého týdne, proveďte si opravu případně 

doplnění chybějícího příkladu. 



A 

nyní si do školního sešitu poznačte, jak vyzrajete na slovní úlohy typu směsi, bude se vám to 

hodit jako vzorové řešení pro úlohu v PS strana 152/příklad 15. 

ÚLOHY O SMĚSÍCH 

(např. lacinějšího a dražšího zboží, různé typy bankovek nebo mincí, různé objemy plechovek, 

různé množství lidí na pokojích v hotelu….) 



Př.1: Jana má v pokladničce 30 mincí – dvoukoruny a pětikoruny. Spočítala, že má 96 Kč. 

Kolik má dvoukorun a kolik pětikorun? 

Řešení:     dvoukorun…………………………………..x kusů 

                 pětikorun………………………….....30 – x kusů 

                 dvoukoruny dávají………………………..2.x Kč          96 Kč 

                 pětikoruny dávají………………..5.(30 – x) Kč  

                 celkem mince dávají…………2x+5.(30-x) Kč  

rovnice:           2x+5.(30-x)=96            

                          2x+150-5x=96                                    dvoukoruny 18ks=18.2=36 Kč 

                                      -3x= -54   / :(-3)                        pětikoruny 12ks=12.5=60 Kč 

                                        x=18                                            celkem 30ks mincí=96 Kč 

Jana má v pokladničce 18 dvoukorun a 12 pětikorun. 

  

Př.2: Deset litrů moštu je uskladněno ve 13 láhvích, v některých je 0,7 litru, v některých 1 

litr. Kolik je menších a kolik je větších láhví? 

Řešení:            menších láhví……………………………x kusů 

                        větších láhví………………………….13-x kusů 

                        celkem objem menších…………..0,7.x litrů            10 litrů 

                        celkem objem větších……….1.(13-x) litrů 

                        celkem všechny láhve…..0,7x+1.(13-x) litrů  

rovnice:           0,7x+1.(13-x)=10 

                            0,7x+13-x=10                                          menších 10ks=10.0,7=7 litrů 

                               -0,3x+13=10                                                 větších 3ks=3.1=3 litry 

                                    -0,3x= -3       /:(-0,3)                             celkem 13 láhví=10 litrů 

                                      x=10 

Menších láhví je deset, větší láhve jsou tři. 

  

Nyní přejděte k řešení příkladů v pracovním sešitě: strana 152/15 (viz směsi), 16. 

Dále se pusťte do počítání slovních úloh ,,koláčového“ typu: strana 154/1, strana 155/2,3,4, 



156/5,6,7, strana 157/8. Posílám vám opět nápovědu. 

  

Pomoc při řešení slovních úloh v PS 

Celý kruh představuje 100%=1.  Tyto úlohy buď počítáme se zlomky, nebo jednotlivé zlomky 

převádíme na procenta. 

154/1 -jasné 

155/2-jasné, zopakuj si procenta   

155/3                                                                                     = 25% hrušky 

  

    = 40% švestky                 

                                                                                                   

                                                                                            70 jabloní (zjisti, kolik je to procent) 

a přes jedno procento nebo pomocí trojčlenky vypočítej celkový počet stromů. 

  

  

155/4                                                                                modřín   = 25% 

  

    = 50% 

                                                                                              500 borovic (vypočítej, kolik je to     

procent) 

a přes jedno procento nebo pomocí trojčlenky vypočítej celkový počet stromů. 

156/5                                                     = 20 % červené 

  

  

 

 

 = 10% zelené 

  

            280 žl                      280 žluté (zjisti, kolik je to procent) 

                                                                     a zase přes jedno procento zjisti celkový počet 



 = 50% 

156/6,7, 157/8 řešte podobně. 

          Přeji všem mnoho úspěchu při počítání. Až budete mít vše hotovo, nahlaste mi splnění 

práce mailem. 

Všechny vás zdraví Eva Skříčková 

 

 

 

 

 

Učivo Př 8.6.-12.6. 

Zdravím všechny  osmáky!!! 

Nejprve si zkontrolujeme řešení PS z minulého týdne: 



 



V interaktivitě v Taktiku si zopakuj na str.20 – 23 trávící soustavu  



A teď budeme pokračovat v novém učivu, a to vylučovací soustavě. 

Vezměte si k ruce učebnici na str.86-87, přečtěte si pozorně a zapíšete si do sešitu (opět 

doplníte na místo……………správná slova). 

Tak se do toho pusťte: 

  

Vylučovací soustava 

                                  vznikají 

Při látkové přeměně                odpadní látky: 

• oxid uhličitý CO2 

• voda + přebytečné soli              musí organismus vyloučit 

• močovina 

  

Vylučovací orgány:  plíce – H2O + CO2 

                                               kůže – H2O, soli, močovina 

                                   ledviny – hlavní vylučovací orgán 

  

Stavba vylučovací soustavy:            ledviny 

                                                           močovod 

                                                           močový měchýř 

                                                           močová trubice 

  

Ledviny- funkce:      Odstraňují ……………… látky vytvořené ……………buněk 

                                   Regulují objem……… a obsah…….v těle 

  

Ledviny – stavba a umístění: 

            ………………. tvar, párový ………. 

            po stranách ………. páteře 

            délka …… cm, hmotnost …. g 

            tukový ……… ( ochrana před …..) 

  

zakresli a popiš si řez ledvinou na str. 86 

  



základní funkční jednotka je ledvinové tělísko ( n………………) 

složeno z: klubíčka vlásečnic 

                 stočeného kanálku           

Tvorba moči: 1) primární moč  ( vypiš 

z učebnice), až 180 l denně 

                         2) sekundární moč ( vypiš z učebnice) , 1 – 1,5 l denně 

  

Močovod – tudy prochází ………….. do ………….. měchýře 

  

Močový ………….. – svalový ……… 

                                   slouží k hromadění ….. 

                                    do ……… ml necítíme potřebu močit 

                                    do ……….ml můžeme vůlí potlačit nucení močit 

  

Močová ……….. -     u mužů až ….. cm, současně jako pohlavní vývod 

                                   u žen ….. cm, pouze k odvádění moči 

  

Moč – 95 % voda 

            5 % odpadní látky ( močovina, minerální soli) 

  

Při nemoci – stopy krve , bílkovin, cukru 

Při dopingu – zjištění z moči 

  



Ledviny – životně důležitý orgán ( pozor na úrazy a prochladnutí) 

  

Při nefunkčnosti – umělá ledvina 

                 -transplantace 

Ze str. 87 vypiš onemocnění vyluč. soustavy 

Do PS str.38 si doplň vylučovací soustavu 

  

Tak, pro tento týden je to vše, mějte se krásně, vše zvládněte a nezapomeňte nahlásit 

splnění zadané práce. 

Zdraví vás 

                                     Marcela Macečková 

 

 

Chemie 8 – tříprvkové sloučeniny – kyseliny. 

V tomto týdnu budete někteří chodit do školy, proto necháme bez úkolů z chemie. 

Opakujte si vzorečky, příští týden je budou zpracovávat ti, co nebudou ve škole. Bude to směs všech 

dosud probraných vzorců. 

Přeji dobrou náladu nejen ve škole a zdravíčko. Ing. Vladimír Přidal 

 

 

Dějepis 8. A, C 

24. příprava 

Každodenní život v českých zemích na přelomu 19. a 20. století 

1) Nejdříve instrukce k uzavření školního roku a klasifikaci za 2. pololetí 

Ti, kteří vyplnili a odeslali podle instrukcí prověření učiva, mají teď ode mě pokoj. Vezmu známky do 

vyhlášení karantény a připojím hodnocení vaší práce v době karantény a podle toho vás ohodnotím. 

Bylo by dobré, kdybyste ve vlastním zájmu prošli známky, které jste získali ve škole. Pozor! Ne 

všichni mají všechny známky v žákovské knížce. Ať z důvodu nepřítomnosti ve škole nebo protože 

zrovna neměli žákovskou knížku. Za odvedenou práci jsem vás informovala o získaných známkách. 

Každý měl možnost poslat prověření ke klasifikaci. Ne všichni tak učinili. 

Chválím ty žáky, kteří mě zpravovali i o tom, že si zápisky píší. Vše mám zaznamenáno a 

samozřejmě k toku také přihlédnu. 

Z 8. A se mi vůbec neozvalo 8 žáků. Z 8. C rovněž 8 žáků. To znamená, že každý z nich má u mě 3 

pětky. 



Rozvažte, jestli to tak necháte. Pozvu si vás do školy na přezkoušení. Doma jste mohli využít učebnici 

i zápisky. Ve škole budete zkoušeni z toho, co jste se naučili. Vyberte si! 

2) Nové učivo si tentokrát uděláte sami jako samostatnou práci. 

Vezměte si učebnici strana 94 – 96 a pořiďte si výpisky na téma 

Každodenní život v českých zemích na přelomu 19. a 20. století 

 

NJ – 8. ABC – skp. Šteindlová 

Hallo, meine liebe Gruppe J 

Pokračujeme v 7. Lekci. 

1. Učebnice strana 50/ cv 6 –napiš věty podle vzoru 

2. Učebnice str. 50/ cv. 8 – přečti a přelož článek + odpověz na otázky 

3. Cv. 9 – přiřaď země k obrázkům 

4. Pracovní sešit str. 61 – celá (můžeš poslat na kontrolu – už je to těžší J 

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

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

 

Fyzika 8. třída – pokusy zvuk    na týden 8.6. – 12.6. 2Q2Q 

Shlédni videa na youtube: 

1) 

Pokusy nás baví 4 - Jak se tvoří zvuk (HD) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CpX7RS4tldo 

2)  Zviditelnění zvuku 

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

  

3)  Alovy zábavné pokusy - Lze vidět zvuk? 
  

https://www.youtube.com/watch?v=87JxQRq4ZZQ 

  

4) ČT EDU    https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/fyzika?stupen=2-stupen-

zs&tema=mechanicke-kmitani-a-vlneni 

mailto:steindlova@1zsspk.cz
https://www.youtube.com/watch?v=CpX7RS4tldo
https://www.youtube.com/watch?v=wZJcATpBfno
https://www.youtube.com/watch?v=87JxQRq4ZZQ
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/fyzika?stupen=2-stupen-zs&tema=mechanicke-kmitani-a-vlneni
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/fyzika?stupen=2-stupen-zs&tema=mechanicke-kmitani-a-vlneni


Vyber si různá videa, která se týkají zvuku 

Pracovní sešit strana 50, 51.  

Vyplň příslušné strany podle předlohy v pracovním sešitě. Napiš na e-mail, zda 

máš splněno. 



Pracovní sešit strana 51 



 

Zeměpis 

Opakovací test: 

• 5 pohoří Evropy 



• 5 řek Evropy 

• 5 moří Evropy 

• 5 zálivů 

• 7 ostrovů 

• 5 poloostrovů 

• 5 zemí kde se neplatí eurem 

• 3 nejrozšířenější náboženství 

• 5 nejlidnatějších zemí 

• 5 největších zemí rozlohou 

• 4 nejrozšířenější jazykové skupiny 

• 5 nejbohatších zemí 

• 5 nejchudších zemí 

• DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI!!!!! 

 

RJ 8.ročník – týden 8.6.-12.6. 

Naposledy zdravíme všechny žáky 8. ročníku, kteří se učí základům ruského jazyka. Máme pro vás 

poslední zadání v tomto školním roce. 

Písanku i pracovní sešit si pečlivě schováte společně s učebnicí a školním sešitem na bezpečné místo 

tak, abyste všechny věci po prázdninách našli. Nic nebudete vyhazovat, protože v září si spolu vše 

zopakujeme a dobereme lekci 5. Dopředu upozorňujeme, že nikomu nebudeme kopírovat pracovní 

sešit, pokud jej ztratí!! 

Projděte si znovu veškerou známou slovní zásobu, zopakujte si azbuku a pokud budete něco 

potřebovat vysvětlit, můžete si domluvit individuální konzultaci, když budete v následujících dnech 

ve škole. Ti z vás, kteří máte hotové nějaké projekty, které jste neodevzdali v březnu (a měli 

odevzdat!!!), popřípadě jste byli pilní a vytvořili něco navíc, přineste je v tomto týdnu k ohodnocení. 

I. Brázdová, V. Laštůvková 

 

Učivo ČJ  8.6. - 12.6. 

 

Ahoj, 

posílám následující učivo: 

1) začneme probírat významové poměry mezi větami hlavními, uč. 118-124, vypiš si  

jednotlivé poměry a k nim si udělej zápis z jednotlivých žlutých tabulek-nezapomeň na 

spojovací výrazy. Druhy poměrů už znáš, seznámili jsme se s nimi při probírání poměrů u 

několikanásobných větných členů 

2) uč. 119/2- spoj 2 věty v poměru slučovacím - napiš do sešitu 

3) uč. 120/2-k dané větě vymysli a zapiš  ještě jednu větu v poměru stupňovacím 



 

Ke kontrole k minulé práci: PS 47/1-a)-1 VH, b) větného členu, c) větou hlavní na větu 

vedlejší, d) ano, e) ano, 47/2-a) ve  VH je sponové sloveso, ve VV je jmenná část přísudku, b) 

kdo,co?+VH, c)pád. otázkami kromě 1. p.+VH, d) okolnosti děje, e) tázacími příslovci + VH, f) 

podst. jméno, někdy zájmeno, g) bývá uvozena spojkami jak, kterak, h) nejsou 

  

Po vypracování úkolů pošli zprávu. 

Pěkné dny. 

Šárka Kašíková 

 

 

Učivo AJ 8.6. - 12.6. 

 

Ahoj, 

posílám následující práci, procvičování slovní zásoby z páté lekce v pracovním sešitě: 

1) 48/2 - vyber správné slovo, přečti si znovu článek 48/1 

2) 49/3 - doplň dle textu správnou číslici 

3) 49/4 - křížovka, co je skryté slovo? 

4) 49/5 - poslech, o čem každý člověk mluví, vyber z témat v tabulce a napiš je do sloupečku 

B 

5) 49/5- poslouchej znovu, příklady, o kterých mluví, zapiš do sloupce C 

6) 49/6 - napiš 4 příklady, co ty a tvá rodina dělá pro lepší životní prostředí 

7) uč se nová slovíčka z lekce 5D - viz PS str. 84 

 

Kontrola k minulé práci: uč. 60/2 - witer, hibernating in her den, hunters, for their meat and 

fur, in the rest of Europe, just left to die, to survive, taken to a nature reserve, over a 

hundred, seventy bears, 61/3 - 2d, 3l, 4j, 5c, 6k, 7e, 8b, 9h, 10i, 11a, 12g, PS 48/1-nest, safe, 

months, lorries, destroyed, hundreds, about, continue, wood, land, biofuels, left, village, 

orphanage, orphans, survive, enough, reserve, protected, zoos, extinct, help 

 

Pošli zprávu o splnění úkolů. 

Pěkné dny, 

Šárka Kašíková 



 

 

 

 


	3)  Alovy zábavné pokusy - Lze vidět zvuk?

