
JČ pro 8.třídu  18.- 22.5.2020 

Mgr. Matylda Richterová 

Na tento týden jsem pro vás připravila opakovací TEST. 

Vždy zakroužkuj pouze 1 správnou odpověď ! 

 

1. Kolik máme SLOVNÍCH druhů : a) 5   b) 11   c) 10 

 

2. Co znamená termín NEOHEBNÉ slovní druhy : 

a) nedají se časovat 

b) nedají se časovat a skloňovat 

c) nedají se skloňovat 

 

3. EPIKA se vyznačuje tím, že  a) má děj 

                                                 b) nemá děj 

                                                 c) je určena pro divadlo 

               4. Pojmem  ODYSEA se označuje  a) válečná lest 

                                                                           b) hrdinova družina 

                                                                           c) dlouhá cesta 

                5. Sbírku balad Kytice napsal/-a   a) B.Němcová 

                                                                           b) K.J.Erben 

                                                                           c) J.K.Tyl 

                 6. Vyber možnost, kde jsou SYNONYMA (slova stejného nebo podobného významu) : 

                      a) odvážný, riskantní, neuvážený 

                      b) odvážný, bázlivý, neprůbojný 

                      c) odvážný, nebojácný, hrdinný 

                 7. Vyber slovo, které je HOMONYMUM  

                     (slovo souzvučné - má stejnou podobu, ale odlišný význam) : 

a) záda   b) ručička   c) obličej 

                8. Vyber možnost, kde jsou ANTONYMA ( slova protikladná) :  

                     a) světlý – bílý   b) rychlý – aktivní    c) najezený – hladový 

                9. Kolik ČASů rozeznáváme u SLOVES :  a) 3   b) 5   c) 4 

 



              10. Vyber správné STUPŇOVÁNÍ přídavných jmen : 

                    a) zlý, zlejší, nejzlejší 

                   b) dobrý, dobřejší, nejdobřejší 

                   c) drahý, dražší, nejdražší 

               11. Jaký druh literatury psali autoři J.Hanzelka + M.Zikmund : 

                      a) životopisy 

                      b) cestopisy 

                      c) romány 

               12. Co znamená tato ZKRATKA- ARO : 

                      a) anesteticko-resustitační  oddělení 

                      b) Akademie romantiky a optimismu 

                      c) Asociace rodičů a opatrovníků 

  



Pokyny k práci v Anglickém jazyce 8. třída: 

Mgr. David Otipka 

Od 18.5. 2020 do 22. 5. 2020  

Poznámky: S dotazy ohledně výuky se na mě obracejte na : 

E-mail:ibsenova.otipka@seznam.cz, Facebook:  ibsenova otipka 

Pozor, přečtěte si podrobně gramatiku  o have to, zvláště o jejich použití  

z poslední hodiny. 

I. Řešení z minulé hodiny: 

II B) Cvičení: Doplň správně have to / don´t have to nebo must/mustn´t a přepište tyto 

věty do sešitu.ŘEŠENÍ 

She saids, that She has to help you? 

 (Řekla, že vám musí pomoci.) 

This is school a hospital. You  mustn´t smoke here!  

(Tohle je nemocnice. Tady nemůžete kouřit!) 

Great , it is Sunday. I don´t have to go to school.  

( Skvěle, je neděle. Nemusím jít do školy.) 

Avatar is great  film . You must see it. 

( Avatar je skvělý film. Musíš ho vidět.) 

She is very sick. She is  has to go to the hospital.  

(Je velmi nemocná. Musí jít do nemocnice.) 

 Their teacher said that They have to do their homework. 

(Jejich učitel řekl, že musí dělat domácí úkoly.) 

 

II. Procvičování 

Tento týden se zaměříme na procvičování have to/ must . Zároveň si ukážeme na have to v minulém 

času.  

 

Sloveso must nemá minulý tvar.Ve významu musel se používá vždy have to respektive had to  

 

A) Have to v minulém čase. Se tvoří následujícím způsobem: 

 

Kladná věte : I had to go to hospital. (Musel jsem jít do nemocnice.) 

Záporná věta: I didn´t have to go to hospital. (Nemusel jsem jít do nemocnice.)  

Tvoří se stejným způsobem jako minulý čas prostý. 



 

Pozor, must se většinou nepoužívá v otázce je nahrazen otázkou tvořenou  have to. 

 

II B) Cvičení: Doplň správně have to / don´t have to nebo must/mustn´t a 

přepište tyto věty do sešitu. 

  

1. At our school we __________ wear a uniform.  

( V naší škole musíme nosit  uniformy) 

2. You __________ cross the roads without looking. It’s dangerous.  

(Nesmíte překročit silnice, aniž byste se dívali . Je to nebezpečné.) 

3. The exams are next week. I __________ work harder. 

(Zkoušky jsou příští týden. Musím tvrdě pracovat.) 

4. You ________ forget your umbrella. It’s going to rain.  

(Nesmíš zapomenout deštník. Bude pršet.) 

5.  Sorry, I ___________ go now. I don’t want to be late.  

(Promiňte , musím jít hned. Nechci tam být pozdě) 

6.  In Spain, teachers __________ wear uniforms. 

(Ve Španělsku nemusejí učitelé nosit uniformy.) 

7. You ___________ take food in your room. 

(Nesmíte brát jídlo do svého pokoje.) 

8. You __________ use the elevators in case of fire.  

(V případě požáru nesmíte používat výtahy.) 

9. I _________ wear glasses because I can’t see very well. 

(Musím nosit brýle, protože moc dobře nevidím.) 

10. You ___________ read this book. It’s really good..  

(Musíš si přečíst tu knihu. Je opravdu dobrá) 

11. You __________ go shopping . We don’t need anything.  

( Dnes nemusíte nakupovat. Nepotřebujeme nic.) 

12.  You_________ a mobile phone in class. 

(Nesmíte ve třídě používat mobil.) 

13.  We _________ feed the animals. It’s forbidden.  

( Nesmíme zvířata krmit. Je to zakázáno.) 

14.  In Spain, teachers  _________ work on Saturdays. 

(Ve Španělsku nemusejí učitelé pracovat v sobotu.) 

15.  My children ______________ go to school today. It’s a holiday.  

( Moje děti dnes nemusí jít do práce. Jsou prázdniny) 



Matematika VIII. tř. 18.5. – 22.5.2020                                                     Rupec S. 

Válec 

 

 

 

 



 

Pokuste se do sešitu vypracovat příklad 1, 2, 3 

Řešení: 

1a)   r = 2 cm   v = 5 cm 

        S = 2πr . (r + v) 

        S = 2 . 3,14 . 2 . (2 + 5) 

        S = 6,28 . 2 . 7 

        S = 6,28 . 14 

        S = 87,92 cm² 

Pokud potřebuješ poradit - uc.rupec.s@seznam.cz 

Zkontroluj si správné výsledky příkladů z minulého týdne, a pokud najdeš 

chybu, pokus se ji opravit. 

1     3, 6 

2     sklenice, hrnek, konzerva, sud, dóza, hadice, potrubí  

3a)  r = 2cm, v = 6 cm    b)   r = 18 mm, v = 42 mm    c)   r = 15 m, v = 10m   



Matematika VIII. tř.  Žiga Š. IVP 18.5. – 22.5.2020                                Rupec S. 

Obsahy obrazců - obdélník 

 

Pokus se do sešitu vypracovat příklad 6, 7, 8, 9 

Řešení: 

9a)   a = 15 m   b = 10 m 

        S = a . b 

        S = 15 . 10 

        S = 150 m² 



Pokud potřebuješ poradit - uc.rupec.s@seznam.cz 

Zkontroluj si správné výsledky příkladů z minulého týdne, a pokud najdeš 

chybu, pokus se ji opravit. 

1. 3 cm² = 300 mm²   7 cm² = 700 mm²   10 cm² = 100 mm²  45 cm² = 450mm² 

2. 150 mm² = 1,50 cm²    75 mm² = 0,75 cm²    90 mm² = 0,90 cm² 

3. 4 a = 400 m²    2 ha = 20 000 m²    11 a = 1 100 m²   

    13 ha = 130 000 m²    22 a = 2 200 m² 

 

 

  



Finanční gramotnost VIII. tř. 18.5. – 22.5.2020                                       Rupec S. 
 

Práva a ochrana spotřebitele 

Spotřebitel je poslední v řetězci odběratelů, fyzická osoba, která zboží nebo služby 
spotřebovává a neprodává dál. 
Práva spotřebitele: 

• právo na bezpečnost výrobků a služeb 
• právo na informace 
• právo na výběr (tzv. právo volby) 
• právo být slyšen (což se týká hlavně reklamací) 

 

Ochrana spotřebitele je skupina zákonů a organizací, které mají za cíl 
zajišťovat práva spotřebitelů, spravedlivý obchod, hospodářskou soutěž, přesné informace na 
trhu, ochranu proti protisoutěžním praktikám a podvodům. Ochrana spotřebitele je spojena s 
myšlenkou spotřebitelských práv a se vznikem spotřebitelských organizací, které pomáhají 
spotřebitelům lépe se rozhodovat na trhu a získávají pomoc při stížnostech spotřebitelů. 

Mezi základní prvky ochrany spotřebitele patří ochrana před nekalými obchodními 
praktikami.  

Například: 

• klamavá reklama 
• nárok na správné a korektní informace 

o etiketa (nálepka)  
o cenovky 
o návod v češtině 

• ochrana zdraví spotřebitele 
o sledování potravin 
o použitý materiál 

• Přímý prodej, podomní a dálkový prodej 
• Újma, náhrada škody 

o záruka 
o reklamace 

 
Odpověz na otázku: 
Jaká práva má spotřebitel? 
 

  



Fyzika VIII. tř. 18.5. – 22.5.2020                                                             Rupec S. 

Měření elektrického proudu 

Elektrický proud je fyzikální veličina, jejíž značka je I 
Elektrický proud měříme ampérmetrem   
Při práci s elektrickým proudem musíme být opatrní a dbát na bezpečnost. 

 

• Ampérmetr má buď číslicovou stupnici, nebo je digitální. U číslicové stupnice je třeba 
nejprve určit rozsah a hodnotu nejmenšího dílku.  

• Ampérmetr zapojujeme sériově, to znamená, že ho zapojíme do obvodu. Zapojíme tak, 
že nastavíme největší rozsah. Pokud je výchylka malá, tak přepojíme na menší rozsah.  

 

 

V laboratorních cvičeních nejčastěji používáme univerzální měřicí přístroje, které mohou být 
do obvodu zapojeny jako voltmetr nebo ampérmetr. Funkci a měřicí rozsah přístroje volíme 
přepínačem.  

https://www.youtube.com/watch?v=8VMKCqwX01k 

Do sešitu opiš text v modrém rámečku na straně 96 v učebnici. 

Odpověz na otázku:  

Pomocí jaké síly můžeme měřit proud?  

Odpověď hledej na str. 95 v učebnici. 

Zkontroluj si správné odpovědi z minulého týdne: 

1. Elektrický proud je uspořádaný pohyb částic s elektrickým nábojem. 
2. Takovým látkám říkáme vodiče.  
3. Značka I. 
4. Jednotka - Ampér (A), 
5. Elektrické napětí 
6. Jednotka - Volt (V), 



PŘÍRODOPIS (18.5. – 22.5.) 

Vyučující: Mgr. Kaločová Barbora 

Tento týden vás čeká OPAKOVÁNÍ:  

– které bude sloužit jako podklad pro známku 

na vysvědčení. Vaším úkolem bude pouze 

vyplnit test – z učiva, které jsme probrali za období, kdy jsme nechodili do 

školy. Test si buď udělejte na papír – napište své jméno, předmět přírodopis, 

8.třída a vyplňte odpovědi (např.: 1c, 2b…) nebo jej vyplňte vytištěný – 

odevzdejte buď do schránky ve škole anebo jej vyfoťte a pošlete mi na 

messenger (Facebook: Barča Kaločová). Opravím a napíšu Vám známku.   

Termín odevzdání: do konce května (pokud test nebude vyplněn, budu muset 

hodnotit jej nedostatečně – 5.) 



TEST 

1. Co umožňuje barevné vidění? 

a) tyčinky 

b) čípky 

c) křupky 

2. Jak se nazývá orgán, který řídí celé 

lidské tělo? 

a) mícha 

b) mozek 

c) mozeček 

3. Co to je neuron? 

a) vzruch 

b) nervová buňka 

c) podmíněný reflex 

4. Kde je uloženo centrum rovnováhy? 

a) v mozečku 

b) v krku 

c) v oku 

5. Oko má tyto části: 

a) sítnice a bělima 

b) sítnice, bělima, cévnatka 

c) okenice, bělima, cévnatka 

6. Z jakých částí se skládá nervová 

soustava? 

a) mozek a mícha a obvodové nervy 

b) neuron a mozek 

c) mícha a mozkomíšní nervy 

 

 

7. Co umožňuje černobílé vidění? 

a) čípky 

b) tyčinky 

c) brambůrky 

8. Z jakých tří části se skládá střední 

ucho? 

a) kladívko, pilka a třmínek 

b) kladívko, kovadlinka a třmínek 

c) kladívko, kovadlinka a pírko 

9. Jak se nazývá část vnitřního ucha, která 

se jmenuje stejně jako živočich? 

a) šnek 

b) hlemýžď 

c) žížala 

10. Kde v uchu je uloženo rovnovážné 

ústrojí, ze kterého potom odchází 

informace o poloze našeho těla do centra 

rovnováhy (do mozečku)? 

a) v bubínku 

b) ve zvukovodu 

c) v polokruhovitých kanálcích ve vnitřním 

uchu 

11. Kolik má člověk smyslů? 

a) 7 

b) 6 

c) 5 

 

 

 



 

12. Mezi nejčastější oční vady patří: 

a) krátkozrakost, dalekozrakost 

b) slepota 

c) chybí úplně celé oko 

13. Co řídí mícha? 

a) myšlení 

b) dýchání 

c) koordinaci pohybů 

14. Jak se nazývá část mozku, která se 

jmenuje stejně jako druh stavby? 

a) nadjezd 

b) kruhový objezd 

c) most 

15. Kde jsou uloženy chuťové pohárky? 

a) na jazyku 

b) v nose 

c) v krku 

16. Ve které části jazyka vnímáme nejvíce 

sladkou chuť? 

a) na špičce jazyka 

b) po stranách jazyka 

c) všude stejně 

17. K čemu se pojí slovo dioptrie? 

a) k žaludku 

b)k oku 

c) ke střevům 

 

 

18. Může člověk, který je barvoslepý získat 

řidičský průkaz? 

a) ano 

b) ne 

19. Která plíce je menší? 

a) levá 

b) pravá 

c) obě jsou stejné 

20. Kolik máme průdušnic? 

a) 2 

b) 1



Chemie VIII. tř. 18. 5. – 22. 5. 2020                                                   Ing. Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, doufám, že jste všichni v pohodě a hlavně zdraví. Zasílám Vám tyto úkoly pro 

následující období. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište mi email: 

evzen.tarasjuk@seznam.cz       

Děláme vše písemně do pracovního sešitu! 

1. Přepište si tabulky nejběžnějších halogenidů, sulfidů, peroxidů, bezkyslíkatých kyselin a 

jejich využití. Snažte se zapamatovat, co nejvíce informaci. 

Halogenidy: dvouprvkové sloučeniny halogenu (F, Cl, Br, I) a jiného prvku. Halogeny v 
halogenech mají vždy oxidační číslo -I. 

NaCl Chlorid 
sodný 

kuchyňská sůl, nerost halit, používá se pro konzervaci 
masa, jako koření a je nezbytný pro správnou funkci 
nervové soustavy 

CaF2 Fluorid 
vápenatý 

Nerost fluorit (kazivec), využívá se v hutnictví a k výrobě 
HF 

AgBr Bromid 
stříbrný 

Využívá se v černobílé analogové fotografii 

 

Sulfidy: dvouprvkové sloučeniny síry a jiného prvku. Síra má v sulfidech vždy oxidační číslo 
–II. 

PbS Sulfid 
olovnatý 

Nerost galenit, výchozí surovina pro výrobu olova 

ZnS Sulfid 
zinečnatý 

Nerost sfalerit, výchozí surovina pro výrobu zinku 

FeS 2 Sulfid 
železnatý 

(respektive disulfid železnatý) Nerost pyrit, výchozí 
surovinou pro výrobu železa 

 

Peroxidy: dvouprvkové sloučeniny, ve kterých má kyslík výjimečně oxidační číslo -I. (V 
takovém případě nekrátíme!) 

H2O2 Peroxid 
vodíku 

Známá desinfekce vhodná i do otevřených ran, skladuje 
se v tmavých lahvích. 

 

Bezkyslíkaté kyseliny: zpravidla dvouprvkové kyseliny, nejčastěji halogen kyseliny, 
obsahující vodík a další prvek. 

HCl Kyselina 
chlorovodík 
ová 

Jedna z nejsilnějších kyselin, ve slabém roztoku ji 
nalezneme i v žaludečních šťávách. 

HF Kyselina 
fluorovodík 
ová 

Kyselina schopná leptat sklo, velmi silná a nebezpečná. 

H2S Sirovodík Prudce jedovatý plyn, který smrdí po zkažených 



(sulfan) vajíčkách a je přítomný v sopečných plynech. 

HCN kyanovodík Jedovatá kapalina se zápachem po hořkých mandlích. Je 
prudce jedovatý. 

 

2. Procvičujte značky chemických prvků na webu: 
https://www.umimefakta.cz/cviceni-znacky-chemickych-prvku 
 
3. Procvičujte názvosloví oxidů na webu: 
https://www.umimefakta.cz/cviceni-oxidy  
 

 

  



Zeměpis VIII. tř. 18. - 22. 5. 2020, vyučující Šebesta 

Nové učivo 

1) Ochrana přírody, učebnice s. 16, přečíst a odpovědět na otázky. 

Proč se zakládají chráněná území? 

Světově významné ekosystémy jsou zahrnuty do sítě? 

Kde leží největší evropský národní park? 

Napiš aspoň tři národní parky v ČR. 

2) Živelní pohromy 

 

 

 

 

 

 

Už od l9. století se lidé chránili před povodněmi protipovodňovými hrázemi 

budovanými podél toků. K zadržení přebytečné vody se stavěly vodní nádrže, 

plnící kromě ochrany před povodněmi i další funkce. 

 

Modernějším způsobem ochrany proti povodním je suchá nádrž-tzv. polder. Je 

to většinou zatravněné  území, do kterého se v případě povodně rozlévá 

přebytečná voda bez způsobení škod. Ve městech používají mobilní 

protipovodňové zábrany, které se dají postavit za několik hodin. 

V případě přírodní katastrofy ohrožující životy obyvatel je zahájena evakuace.  

Co to znamená?  

Jak se mají obyvatelé zachovat v případě nařízené evakuace? 



 

Dalším svahovým procesem jsou sněhové laviny. Jsou to náhlé sesuvy většího 

množství sněhu po dráze delší než 50 metru. Laviny představují nebezpečí 

především v horských oblastech, kde jsou strmé svahy a mohutná sněhová 

pokrývka. 

Díky řídkému osídlení v horských oblastech jsou nejčastějšími obětmi lavin 

lyžaři, skialpinisté, horolezci ale také neopatrní turisté. 

Další katastrofy příště. 

  



Výchova k občanství VIII. tř., 18. -  22. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Řešení minulých úkolů 

Co jsou náklady, uveď příklady- energie, zařízení, suroviny, vzdělávání 

Co je zisk - množství peněz, které zůstane po uhrazení všech nákladů = výdělek, mzda 

Prodejní cenu tvoří: součet vynaložených nákladů + zisk 

Jak lze určovat cenu zboží? Smlouvou - dohodou (na trhu), pevně stanovenou vycházející 

z nákladů a zisku (kamenné obchody) 

2) Nové učivo - fungování trhu, učebnice s. 53 - 54, soustřeď se na uvedené 

obrázky. Odpověz na otázky. 

Co řeší každý kupující? 

Jaké otázky řeší výrobce? 

Jaké otázky řeší prodejce? 

 

  



Pokyny k práci do předmětu Dějepise 8: 

Mgr. David Otipka 

Kdy: 18. 5. – 22. 5. 2020 

S dotazy ohledně výuky se na mě obracejte na :E-mail:ibsenova.otipka@seznam.cz, 

Facebook:  ibsenova otipka 

 

I. Řešení z minulé hodiny. Zkontrolujte 

Británii (1) , Washington (2), 13(3) indiánských (4) Mexikem (5) Ruska (6) 

rezervací (7) přistěhovalců (8)) 

II. Cvičení opakování z minulé hodiny. Doplňte správný pojem do mezery a pod 

číslem které u něj je zapište do sešitu. Vzor řešení z minulé hodiny. 

2. odlišné části spojených států, jiné zájmy. 

a) Sever (průmyslový,v zemědělství farmáři) 

b) Jih ( více zemědělský, velké plantáže , ______________(1)) 

Válka Severu proti Jihu (Unie proti tzv Konfederaci):  

V roce 1860 byl zvolen odpůrce otrokářství Abraham _________(2) prezidentem USA. Jižní 

státy se odtrhly (obavy se zrušení otroctví), což by způsobilo hospodářské problémy tzv. Jihu.  

Průběh: 

• Jižní státy vytvořili vlastní stát tzv. ____________(3) Amerických států. (Konfederaci). 

• Severní státy odmítly jejich nezávislost a roku ________(4) vypukla občanská válka: 

• Jih z počátku má vojenskou převahu, postupně ji ztrácí. 

 Hlavní důvod:  

• _________(5) má více obyvatel, průmysl –výroba zbraní (Jih musel zbraně dovážet.). 

Roku 1865 Jih kapituluje (vzdal se). Sever(Unie) _______(6). 

Výsledek:  

• Zachování jednoty USA. 

• Zrušení ___________(7). 

• Volební právo bez ohledu na barvu pleti. 

Velmocenský nástup USA: 

Po občanské válce začíná ekonomický rozmach USA . 

USA začínají budovat imperium. Zařazují se mezi světové velmoci. 

Vítězí ve válce nad ___________(8). Zisk Kuby, Portorika, Filipín. Rozšiřují svůj vliv 

v Tichomoří. 

 

 



III. České země v rámci Habsburské monarchie v II. polovině 19. století. 

Přečíst , přepsat. 

Součást předlitavské části Rakouska – Uherska. 

Pokračování kulturní, hospodářské a politické emancipace českého národa. 

Kultura: Významné osobnosti kultury světové úrovně:  

o hudba: Bedřich Smetana, Antonín Dvořák 

o malíři: Mikoláš Aleš, Alfons Mucha ad. 

o Velký význam mělo postavení Národního divadla v Praze (zahájeno 1862, 

otevřeno 1881 respektive 1883). 

Hospodářství: 

o továrny : Škodovy závody v Plzni, ČKD v Praze, Tatra a další. 

o vědci, vynálezci například  František Křižík (oblouková lampa) 

 

Politika: 

o Vznik politických stran (Staročeši a Mladočeši) později další např. Česká strana 

sociálně demokratická (zastupovala zájmy dělníků) a další. 

o Neustále soupeření s českými Němci. Čeští Němci nechtějí ztratit hlavní slovo 

v českých zemích. Toto soupeření se odráželo také v kultuře, hospodářství 

(např. Čech má nakupovat u Čecha, Němec zase u Němce) 

České požadavky: neúspěšné 

o Češi se snažili o národní vyrovnáníá z Němci, tomu se snažili zabránit hlavní národy 

monarchie Němci a Maďaři. Proto taky česká snaha nevyšla. 

o Snaha zavést češtinu jako druhého úředního jazyka v českých zemích (čeština na 

úřadech). Opět dopadlo neúspešně. Úředníci by museli ovládat i češtinu a to většina 

Němců neuměla. 

České požadavky: úspěšné 

o Rozšířována síť škol, kde se vyučovalo česky. Karlova univerzita i Vysoké učení 

technické rozděleny na českou a německou vysokou školu. 

o Čeští politici jako ministři ve Vídni. 

Významní čeští politici:  František Palacký, Ladislav Rieger, Karel Kramář a další. 

 

  



Pokyny k práci do předmětu informatika 8. třída 

Mgr. David Otipka: 
 

Kdy: od 18.5 – 22. 5. 2020 

Zašlete  na můj mail či facebook odpověď na tuto otázku: Co je to časování v MS Power pointu? 

E-mail:  ibsenova.otipka@seznam.cz, Facebook:  ibsenova otipka 

 

 

 

 


