
Upozornění pro rodiče. 

Vážení rodiče, je důležité, aby jste veškeré 

vypracované úkoly Vašich dětí odevzdali ve 

škole, nebo je doručili jinou formou, neboť 

tyto budou sloužit jako podklad 

k objektivnímu hodnocení Vašeho dítěte.  

Děkuji Rupec 
  



JČ pro 8.třídu  1.- 5.6.2020 

Mgr. Matylda Richterová 

Dnes si připomeneme vše, co jsme si v průběhu DISTANČNÍ výuky zopakovali : 

1) Byla to VYJMENOVANÁ slova (po obojetných souhláskách). 

2) Byly to SLOVNÍ DRUHY a MLUVNICKÉ kategorie ( rod, číslo, pád , vzor, čas, vid..) 

3) V rámci skladby JČ to byla SOUVĚTÍ a druhy VEDLEJŠÍCH vět. 

4) Procvičili jsme skloňování tzv. duálu (párových částí lidského nebo zvířecího těla) 

5) Procvičovali jsme psaní velkých písmen. 

6)  Připomněli jsme si obohacování slovní zásoby, a to jak ODVOZOVÁNÍm, tak 

ZKRACOVÁNÍm. 

7) Procvičovali jsme pravopis  i/y, především v minulém čase sloves. 

8) V rámci opakování literatury jsme si připomněli literární žánry a probrané autory. 

9) V rámci slohu jsme si zopakovali popis a charakteristiku. 

10) Také jsme si procvičili tvoření PŘÍSLOVCÍ z přídavných jmen. 

 

Hlavně by jste měli odevzdat vyplněný TEST !!! 
 

1. Nyní správně napsaný text z minulého týdne : 

 

Čas od času se v našich médiích rozvíří kauza týkající se Slovanské epopeje. Tento 

monumentální cyklus dvaceti pláten s motivy historie Slovanů vytvořil pan umělec Alfons 

Mucha. Ačkoliv pocházel z malého města Ivančice na Moravě, z rodiny soudního 

zaměstnance s šesti dětmi, už v dětství začal objevovat svůj nesporný výtvarný talent. Studia 

v Mnichově, v Paříži i jinde jej ještě posílila a rozvinula. Nejvíc se proslavil plakáty, kostýmy a 

šperky pro známou francouzskou herečku Sarah Bernhardtovou. Jeho specifický styl byl 

ovlivněn symbolismem, používal hlavně rostlinné a květinové motivy, s důrazem na jejich 

dekorativnost. Vždy se snažil vyzdvihnout ideál ženské krásy. Cyklus Slovanská epopej, který 

maloval 18 let, měl být završením jeho díla a vlastně ekvivalentem jeho přesvědčení o úloze 

Slovanů v Evropě. Jen škoda, že nyní je předmětem tahanic mezi českým státem a 

právoplatným dědicem, jeho vnukem Johnem Muchou. Soudy stále pokračují.. 

 

Našel jsi všech 11 chyb ? Pokud jen 5 a méně, opiš celý text do sešitu (na papír) znovu ! 

 

2. Nyní si zopakujeme správné použití předložek  s nebo  z : 

Předložka z se pojí vždy s 2. pádem: 
• vstal z postele, 
• jak z toho ven, 
• vyšel z budovy, 
• vystoupil z autobusu, 
• uspokojení z úspěchu. 



Předložka s se pojí se 7. pádem: 
• matka s dítětem, 
• sudy s vínem, 
• koláč s ořechy, 
• pán s knírem. 

Výjimečně (a spíše zastarale) můžeme použít předložku s dohromady s 2. 
pádem, pokud chceme zdůraznit směr z povrchu pryč nebo po povrchu 

dolů, například sundat se skříně. 
Speciální případy, ve kterých se často chybuje, tvoří spojení kdo s 

koho a být s to, ve kterých se zachovala historická vazba předložky s se 4. 
pádem. 
 
Úkol : v úvodním textu, který si znova pozorně přečteš, najdi a podtrhni 
všechny předložky ! 
 

3. V hodinách DĚJEPISu jste probírali téma otroctví v USA (v 19.st.). 
Znáš nějaká díla, ať už literární či filmová, v kterých se objevuje tento 
motiv ? Poznač si je.Více si o nich řekneme někdy příště.. 
 

  



Pokyny k práci v Anglickém jazyce 8. třída: 

Mgr. David Otipka 

Od 1.6. 2020 do 5.6. 2020  

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

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

I. Řešení z minulé hodiny: 

infinitiv II. stupeň-
komparativ 

III. stupeň-
superlativ 

česky 

big bigger biggest velký 

hot hotter hottest horký 

importent more importent most importent důležitý 

good better best dobrý 

large larger largest velký 

short shorter shortest krátký 

horrible more horrible most horrible hrozný 

cold colder coldest studený 

beautiful more beautiful most beautiful krásný 

long longer longest dlouhý 

fast faster fastest rychlý 

high higher highest vysoký 

small smaller smallest malý 

 

b) Slova v závorce použij ve větě ve správném tvaru. 

1) Canada is bigger than China but Russia is the biggest country in the World. 

2) Peter is taller than Joseph. 

3) The Nil is the longest river in the World. 

4) The Amazonas is shorter than the Nil. 

5)  The cheetach is faster than lion 

6) Mt. Everest is the highest mountain in the World. 

7) Paul is smaller than Joseph. 

8) Puli is the smallest boy in our class. 

 

 

 

 

 

!!!Dnes si uděláme shrnutí látky , které jsme dělali až dosud.!!! 



Stupňování přídavných jmen: 

I. Gramatika: Opakování, jak stupňujeme přídavná jména. Přečíst 

a) Krátká( jednoslabičná, některá dvouslabičná končicí na –y): přidáváme koncovku –er 

v komparativu a –est v superlativu takto: 

 Tall (vysoký) Taller(vyšší)  tallest (nejvyšší) 

  happy (šťastný) happier(šťastnější) happiest(nejšťastnější) 

POZOR na pravopisné změny!!! 

Pravopisné změny 

V pravopise komparativu a superlativu si všimněte těchto změn: 

• Slova končící na nevyslovované -e (např. nice, fine, large) mají jen jedno e (nicer, 
nikoliv niceer). 

• Je-li poslední slabika tvořena písmeny souháska + samohláska + 
souhláska (např. big, thin, hot), dochází ke zdvojení (bigger, thinner, hotter).  

• U slov končících na -y, před kterým je souhláska (funny, dry apod.), dochází ke 
změně -y na -i (funnier, drier). 

 

b) Dlouhé ( dvě a víceslabik se stupňují) takto: 

difficult (obtížný) more difficult (obtížnější) most difficult (nejobtížnější) 

c) Nepravidelné: Mají neodvoditelné zvláštní tvary např.  

good (dobrý)  better(lepší)  best(nejlepší) 

bad(špatný)   worse (horší) worst(nejhorší) 

 

1. Cvičení: doplňte správný tvar slovesa 

Trabant is __________ (slow) than Ferrari.  (Trabant je pomalejší než Ferrari.) 

Peter is _____________(old) than Paul.  (Petr je starší než Pavel.) 

Cheetah is ___________(fast) than snail . (Gepard je rychlejší  než hlemýžď). 

Math is ______________(diffrent)  than Geography. (Matematika je obtížnější než Zeměpis.) 

 Mike is ______________ (strong)than Paul.  (Miša je silnější než Pavel.) 

2. Cvičení: přeložte  

Peter is more inteligent than Mike.  _____________________________ 

Ferrarri is faster  than Trabant.   _____________________________ 

Russia is the biggest country in the world. ____________________________ 

Iraq is drier than the Czech republic.  _____________________________ 

Hamburgers is better than sandwich.  _____________________________ 

 

 

 

 

 



3. cvičení: Vystupňujte tato přídavná jména: 

I. Stupeň základní II. stupeň III. stupeň 

long(dlouhý)   

big(velký)   

nice(hezký)   

large(velký)   

Interesting   

Important   

funny(legrační)   

dry(suchý)   

Bad   

Inteligent   

 

Have to/ has to 

1) Jak tvoříme: 

Oznamovací vět: kladná 

I  have to learn English ( Musím se učit anglicky) 

She has to learn spanish 

V 3. Osobě has to 

Oznamovací vět: zápor 

I  haven´t to learn English (Nemusím se učit anglicky.) 

She has to learn spanish 

V 3. Osobě hasn´t  to 

Otázka: 

Do you  have to learn english? (Musíš se učit anglicky se učit anglicky.) 

Does She have to learn English? 

V 3. Osobě hasn´t  to 

cvičení: Doplňte správný tvar slovesa have to a přeložte 

1. ______ she ______ to do homework? _________________________ 

2. ______ he have to call his sister?  ________________________ 

3. We ______  ______ to go to doctor.  My nemusíme jít k lékaři. 

4. She _______ _____ have to do homework. Ona nemusí dělat domácí úkol. 

5. We ________ go to doctor.   ___________________________ 

6. He ________ learn Spanish   ___________________________ 

 

 



Have to  and must 

HAVE TO 

Pomocí HAVE TO pouze oznamuje, že existuje nějaká povinnost (povinnost, která vychází z nějakého 

řádu, z pravidel, z okolností apod.).  Jde tedy o povinnosti, kdy je podložena faktem (například 

zákonem nebo jiným mluvčím.)  

 
Příklady: 

- I have to study. => Musím se učit, např. protože mi to přikázali rodiče, nebo protože je zítra 

náročný test. 

 Don´t have to – Znamená nemuset!!!, tedy doporučení. 
MUST 

Pomocí MUST většinou něco přikazujeme. Must také  slouží pro vyjádření tak zvané subjektivní 

povinnosti, kdy o povinnosti mluví mluvčí a jde o jeho názor. 

 

Příklady: 

- I must study. => Musím se učit! Samotnému mi o to jde, sám sobě to přikazuji… musím, musím, 

musím! 

Další použití: 

 

• Často se používá v instrukcích a pravidlech. 

• Vyjadřuje jistotu, úsudek. 

You must be Bob’s sister. – Ty musíš být Bobova sestra. 

• Vyjadřuje doporučení.  

You must see the film. – Ten film musíš vidět. 

Pozor: V zápor mustn´t- znamená nesmět, tedy zákaz!!! 

Cvičení: 

She saids _______ help you? 

 (Řekla, že vám musí pomoci.) 

This is school a hospital. You ________smoke here!  

(Tohle je nemocnice. Tady nemůžete kouřit!) 

Great , it is Sunday. I___________ go to school.  

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

Avatar is great  film . You _________ see it. 

( Avatar je skvělý film. Musíš ho vidět.) 

She is very sick. She is ________go to the hospital.  

(Je velmi nemocná. Musí jít do nemocnice.) 

You ___________ take food in your room. 

(Nesmíte brát jídlo do svého pokoje.) 

You __________ use the elevators in case of fire.  

(V případě požáru nesmíte používat výtahy.) 

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

(Musím nosit brýle, protože moc dobře nevidím.) 

 

 



Britské reálie: 

Cvičení: Odpovězte na tyto otázky: 

 a) S kolika částí se skládá spojené království? 

 b)Jaká je největší část (země) Spojeného království? 

 c) Jaké je hlavní město Spojeného království? 

 d) Jak se jmenuje britská královna? 

 e) Jak se jmenuje nejdelší řeka spojeného království? 

 f) Jak se nazývá vlajka spojeného království? 

 g)Nnapiš názvy pěti velkých měst spojeného království. 

 h) Napiš jména alespoň dvou osobností Spojeného království  

 

Cvičení: Doplňte správná slova do mazer. 

a) The UK has got ______parts. England, Scotland, Wales and__________________ 

b) The biggest part the UK is ______________ 

c) The capital city  of the UK is _______________ 

 
  



Matematika VIII. tř. 1.6. – 5.6.2020                                                     Rupec S. 

Zkusíme si zopakovat a vyřešit některé úkoly z minulých týdnů. 

1. Řeš rovnici s neznámou x, zkus to zpaměti: 
2x = 10                  3x = 1,2                  4x = 3x – 2              6x +5 = x 
  x =                         x =                          x =                                x = 
 

2. Řeš rovnici s neznámou y, proveď zkoušku: 
5y – 3 = 6 + 7y 
 

 

 

 

 

 

3.  

 

a) ______________________________________________________________ 

b) ______________________________________________________________ 

4. Vypočítej aritmetický průměr čísel: 
a) 2, 2, 4, 6 
b) 2, 3, 4, 8 
c) 11, 13, 16, 19, 22 

 

 

 

 

 



5. Zapiš podle obrázku ty úsečky, které jsou 
a) Tětivami kružnice k 
b) Tětivami kružnice h 

a)________________________________________________________________ 

b)________________________________________________________________ 

                                                       

 

6. Vypočítej délku kružnice, která má poloměr 11 cm 

 

 

 

7. Vypočítej obsah kruhu, který má poloměr 2,1 m 

 

 

 

8. Vypočítej povrch válce, který má průměr 24 cm a výšku 4 cm 

 

 

 

 

Která témata jsme se v minulých týdnech snažili naučit 

Opakování - rovnice 
Základy statistiky 
Diagramy 
Arit. průměr, modus, medián 
Kružnice a kruh 
Délka kružnice, obvod a obsah kruhu 
Válec – povrch, objem 



Matematika VIII. tř.  Žiga Š. IVP 1.6. – 5.6.2020                                Rupec S. 

Zkusíme si zopakovat a vyřešit některé úkoly z minulých týdnů. 

1. Vypočítej písemně: 
6,201 . 4 =            8,52 . 13 = 
3,2 . 1,4 =             13,4 . 0,62 = 
 

 

 

2. Vypočítej obvod kruhu o poloměru r = 10 cm   

      

 

 

3. Vypočítej obsah kruhu o průměru r = 3 m 

 

 

 

4. Vypočítej obsah čtverce a = 5 m 

 

 

 

5. Vypočítej obsah obdélníka a = 2,5 m b = 1,4 m 

 

 

 

 

Která témata jsme se v minulých týdnech snažili naučit 

• Písemné násobení dest. čísel. 
• Délka kružnice, obvod kruhu 
• Obsahy obrazců – čtverec, obdélník, kruh 

 



Finanční gramotnost VIII. tř. 1.6. – 5.6.2020                                       Rupec S. 

 

Zkusíme si zopakovat a vyřešit některé úkoly z minulých týdnů. 

 

1. Jaká znáte druhy spoření? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

2. Jaká znáte druhy pojištění? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

3. Jaké znáš cenové triky, aby cena vypadala výhodněji? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

4. Co je marketing? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

5. Co je reklama? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

6. Jaká práva má spotřebitel? 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

7. Ve kterém zákoně jsou stanovena pravidla reklamace? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Která témata jsme se v minulých týdnech snažili naučit 

• Druhy spoření 
• Druhy pojištění 
• Trh, směna a cena 
• Cenové praktiky 
• Co je marketing a prodej 
• Reklama 
• Práva a ochrana spotřebitele 
• Reklamace 

  



Fyzika VIII. tř. 1.6. – 5.6.2020                                                              Rupec S. 

Zkusíme si zopakovat a vyřešit některé úkoly z minulých týdnů. 

 

1. Jakým způsobem může vznikat zvuk?   
 
_____________________________________________________________________ 

2. Uveď příklad hudebního nástroje, kde vzniká zvuk  
a) kmitáním vzduchového sloupce 

_____________________________________________________________________  
b) kmitáním blan 

_____________________________________________________________________  
c) kmitáním tyčí 

_____________________________________________________________________  
d) kmitáním strun 

_____________________________________________________________________ 
3. Čím je dána výška tónu?  

 
_____________________________________________________________________ 

4. K čemu se využívá ultrazvuk? 
 
_____________________________________________________________________ 

5. Jak se nazývají kůstky v soustavě, která se dotýká bubínku? 
 
_____________________________________________________________________ 

6. Jaký je práh slyšitelnosti? 
 
_____________________________________________________________________ 

7. Které el. náboje se odpuzují? 
 
_____________________________________________________________________ 

8. Jak lze nabít těleso? 
 
_____________________________________________________________________ 

9. Jaká je jednotka el. náboje? 
 
_____________________________________________________________________ 

10. Jak říkáme látce, která obsahuje volné elektrony? 
 
_____________________________________________________________________ 

11. Jaká je jednotka proudu? 
 
_____________________________________________________________________ 

12. Jaká je jednotka napětí? 
 
____________________________________________________________________ 



Která témata jsme se v minulých týdnech snažili naučit 

• Vlnění příčné a podélné 
• Zvuk, zdroje zvuku 
• Zvuk, zdroje zvuku 
• Šíření zvuku 
• Šíření zvuku 
• Vnímání zvuku, hlasitost 
• Elektrický náboj a jeho vlastnosti 
• Elektrický proud 
• Měření elektrického proudu 
• Ohmův zákon 

  



PŘÍRODOPIS, 8.třída (1.6. – 5.6) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Facebook: Barča Kaločová – můžete mě kontaktovat s čímkoli (poradím, vysvětlím učivo, pomůžu) 

UPOZORNĚNÍ: Všechny úkoly je třeba odevzdat – buď vyfotit a poslat mi na messenger nebo vhodit 

ve škole do schránky. Pokud vypracováváte do sešitu – stavit se do školy mezi 8-12 hodinou a 

ukázat ke kontrole. Budou sloužit mimo jiné také jako podklad pro hodnocení na vysvědčení, tak si 

to nepokazte  

SHRNUTÍ UČIVA ZA OBDOBÍ DOMÁCÍ VÝUKY – o čem bychom měli mít 

přehled (ve zkratce, vše bylo detailně popsáno v minulých týdnech) 

1. Smyslové ústrojí 
- Člověk má 5 smyslů (zrak, čich, hmat, sluch a chuť) 

Zrak: orgánem zraku je oko, základní části jsou bělima, sítnice a cévnatka 

          Tyčinky umožňují černobílé vidění, čípky barevné (speciální buňky) 

Čich: orgánem čichu je nos, kde jsou uloženy čichové buňky 

Hmat: orgánem matu je kůže, kde jsou uloženy hmatové buňky 

Sluch: orgánem sluchu je ucho, základní části: vnější, střední (kladívko, kovadlinka, 

třmínek), vnitřní ucho (3 polokruhovité kanálky, 2 váčky a hlemýžď) 

Chuť: orgánem chuti je jazyk, kde jsou uloženy chuťové buňky - pohárky (vnímáme 

kyselou, sladkou, sladkou a hořkou chuť) 

2. Nervová soustava 
- Skládá se z: centrální nervové soustavy (mozek a mícha) a obvodových nervů (míšní, 

mozkové a útrobní) 

- Základní nervová buňka: Neuron 

Mozek: organizační a řídící centrum, má několik částí:  

koncový mozek (největší část, složená ze 2 mozkových polokoulí, řídí všechny pochody 

v organismu, je nadřazen ostatním částem),  

mezimozek (řídí hormonální soustavu),  

střední mozek (nejmenší část mozku),  

mozeček (řídí pohyby těla),  

Varolův most (spojuje mozeček a mozkovou kůru),  

prodloužená mícha (částí centrální nervové soustavy, řídí: dýchání, vylučování, reflexy, 

krevní oběh, zvracení, trávení atd…) 

- Podmíněný a nepodmíněný reflex: odpověď organismu na podněty 

Podmíněný reflex: získaný během života (např.: uhnu s rukou ze žhavé plotny a neuvažuji 

nad tím) 

Nepodmíněný reflex: vrozený (sací, úchopový) 

  



Chemie VIII. tř. 1.6. –  5.6. 2020                                            Ing. Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, doufám, že jste všichni v pohodě a hlavně zdraví.  

Nadále Vám nebudeme zasílat pracovní listy, měli jste celkem dost práce se zpracováním 

úkolů a samostatnou výukou. 

Shrnu, co jste měli samostatně zpracovat doma. Nová témata:  
1. Oxidy (názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů). 
2. Bezkyslíkaté a kyslíkaté kyseliny (názvosloví, vlastnosti, vzorce, názvy a použití 

vybraných prakticky významných kyselin). 

Opakovali jsme témata jako: těleso-látka, psali jste značky prvků, halogenidy (F, Cl, Br, I + 

prvek), sulfidy (S + prvek), oxidační čísla, stavba atomu, psali jste chemické zkratky několik 

atomů nebo molekul. 

Vždy na konci pracovního listu jste mohli zkontrolovat správná řešení úkolů. 

Kdo ještě nemá vše zpracované, má čas dopsat úkoly! Zpracované učivo a sešity prosím 

nevyhazujte! V novém školním roce budeme probírat vaše vypracované úkoly! 

Jako opakování nejdůležitějšího učiva posilám odkazy na výuková videa a procvičovací 

testy. 

Oxidy https://www.youtube.com/watch?v=bNnghkGvXVg&t=118s  

Kyseliny  https://www.youtube.com/watch?v=k_QP6daQa_0 

Test Značky chemických prvků https://www.umimefakta.cz/cviceni-znacky-chemickych-

prvku 

Test Názvosloví oxidů https://www.umimefakta.cz/cviceni-oxidy  
 

Vyzývám Vás nadále samostatně opakovat probrané učivo. Podívat se do sešitu, máme tam 

pěkně zpracovaná témata, přečíst si ještě jednou pracovní listy. 

Aktuální informace je jako vždy na webu školy a školním facebooku.  

Také se již můžete zastavit do školy na konzultaci po předchozí domluvě. 

Vyberte si jakékoliv 2 pracovní listy, které jsou na webu školy a vypracujte je! Pokud 

nemáte přístup k počítači, či internetu, můžete si po předchozí domluvě přijít osobně do 

školy. Vypracované pracovní listy zasílejte (vyfocené) na email nebo messenger.  

Pokud si nebudete s něčím vědět rady nebo případně budete mít nějaký dotaz,  

napište mi email:evzen.tarasjuk@seznam.cz   

 

Mějte se hezky a buďte zdraví! Nezapomínejte pravidelně číst, opakovat učivo a tak trénovat 

paměť a tím se zdokonalovat. 



Zeměpis VIII. tř. 1. – 5. 6. 2020, vyučující Šebesta 

1) Řešení z minula: dost bylo katastrof. 

2) Přehled učiva, probraného od 11.3. 2020 

RG Evropy – JV Evropa, V Evropa, Ochrana krajiny v EU, živelní pohromy 

3) Opakování probraného učiva – Východní Evropa 

 

 



 

 

 

 

  



Výchova k občanství VIII. tř., 1. – 5. 6. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Řešení minulých úkolů 

9. týden: 

- Náklady jsou: Hodnota (vyjádřená v penězích), kterou je třeba vynaložit, aby určité 

zboží nebo služba mohly vůbec vzniknout. 

- Zisk tvoří: Hodnota (peníze), které zůstanou po odečtení nákladů 

- Prodejní cenu tvoří: Náklady + zisk 

7. týden: 

- Vztah nabídky a poptávky: 

Čím větší poptávka, tím: tím vyšší může být cena  

Čím větší nabídky, tím: tím nižší může být cena 

- Mezi výrobní odvětví patří např.: výroba aut, stavba domů,  

- Mezi nevýrobní odvětví patří např.: kadeřnictví, první pomoc 

- Banka je: instituce, která spravuje peníze klientů, jejím úkolem je tvorba zisku 

- Konkurence znamená: Více výrobců nebo prodejců stejného zboží, kteří soutěží o  

dosažení vyššího zisku. 

- Výhody platební karty: Nemusím nosit a starat se o hotovost(peníze), pohodlnost. 

- Spotřebitel je: kdo poptává výrobky nebo služby pro svou spotřebu. 

 

2) Přehled učiva, probraného od 11.3. 2020 

Služby, tržní hospodářství – nabídka – poptávka, tvorba cen, fungování 

trhu. 

 

 

 

 

3) Další opakování probraného učiva 



 



 

 

 

  



Pokyny k práci do předmětu Dějepise 8: 

Mgr. David Otipka 
Kdy: 1.6. – 5. 6. 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 

Smetana (1) ,Národního divadla (2), Škodovy(3) Křižík (4) Mladočeši (5) 

Maďaři (6) Češtinu (7)Palacký (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. 

II. Opakování 19. století mezinárodní politika souhrn. 

Od tohoto týdne si začneme rekapitulovat získané znalosti. Začneme přehledem celkové 

politické situace ve světě. 

Svět: Boj velmocí 

•  Díky průmyslovému pokroku se velké evropské státy stávají silné a ovládají ostatní 

části světa. 

• Zvláště silná je _______ ________(1, která ovládá tzv. Britskou Indii (Indie, Pakistán, 

Bangladéš ad.), má mnoho dalších kolonií např. Africe atd. 

• Vlastnit kolonie (území ovládané jiným státem) je ekonomicky výhodné (zisk levných 

´___________(2), odbytiště zboží) 

• Získat kolonie se snaží i jiné státy (převážně z Evropy). Velkým konkurentem Británie 

byla ___________(3), která ovládla kus Afriky i Asie (Indočína- Vietnam, Kambodža…)   

Evropa: Vznik nových států : 

• ___________(4) (sjednocena 1861) a hlavně Německa (nová silná velmoc). 

• Německo se stává nebezpečím hlavně pro Francii, ale také pro Británii, jak v Evropě 

tak v úsilí o získání nových kolonií. 

• Německo se sjednotilo úsilím pruského kancléře Bismarka pod vedením Pruského 

království po vítězné válce nad Francii roku __________(5) (Francie nechtěla jednotné 

a proto silné Německo.). 

Další velmoci:Evropa: ___________(6) (vliv Asie, Balkán), Italie(vliv Středomoří, Afrika) 

• Amerika: _________(7) (Po občanské válce z let 1861- 1865 se stává velmocí. Z  

počátku vliv v Americe a Tichomoří) 

• Asie: ____________(8) (První moderní asijská velmoc schopna konkurovat 

evropským koloniálním velmocem)  

 

 



Další opakovaní probrané látky. Evropa a české země v 19. století. 

USA:  

Základní data, zopakování): 

Vznik: 1789 (Zisk nezávislosti na Británii.) 

Republika, 1. prezident George Washington(2) 

Původně 13 britských kolonií (na východním pobřeží Severní Ameriky, pobřeží Atlantiku) 

Postupné rozšíření území na úkor indiánských kmenů, jiných koloniálních velmocí, nebo  

Země přistěhovalců: Nejdříve Angličanů a dalších západoevropanů. 

Válka Severu proti Jihu (Unie proti tzv Konfederaci):  

Příčina: 

V roce 1860 byl zvolen odpůrce otrokářství Abraham Lincoln prezidentem USA. Jižní státy se 

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

Průběh: 

• Jižní státy vytvořily vlastní stát tzv. Konfederaci Amerických států. (Konfederaci). 

• Severní státy odmítly jejich nezávislost a roku 1861 vypukla občanská válka: 

• Roku 1865 Jih kapituluje (vzdal se). Sever (Unie) vítězí. 

Výsledek:  

• Zachování jednoty USA. 

• Zrušení otroctví. 

Velmocenský nástup USA: 

Po občanské válce začíná ekonomický rozmach USA. 

USA začínají budovat impérium. Vliv v Tichomoří. 

 

Velká Británie 

Velká Británie : „Viktoriánské  období“ 

• královna Viktorie: vládla 1837- 1901 (Podle jejího jména se celé toto období jmenuje) 

Období největšího mocenského vlivu (Británie jako supervelmoc.). 

• konstituční monarchie 

• Veliký rozvoj průmyslu (mnoho továren), rozvoj technologii, zákony řešící pracovní 

podmínky dělníků. 

• Koloniální velmoc: Austrálie, Kanada, kolonie v Africe 

Nové kolonie- v Africe, v Asii 

Nejvýznamnější kolonie Britská Indie  

• Soupeři: Zpočátku Francie, Rusko po sjednocení Německo. 

 

 

 



Francie 

V prosinci roku 1848 byl zvolen prezidentem tzv.. II. republiky synovce Napoleona Bonaprta, 

Ludvík Napoleon (oblíbený díky strýci a obyvatelstvo doufalo v ukončení zmatků po revoluci 

roku 1848). 

- Ludvík Napoleon se roku 1852 prohlašuje císařem (nechává si jej schválit 

plebiscitem-všelidové hlasování) vládne jako císař Napoleon III.  

- Za panování Napoleona III. se s Francie aktivně podílí na evropské politice, např. 

V Krymské válce, vliv v Německu a Itálii 

- Francouzsko – pruská válka: porážka Francie 1870, Napoleon III. odstupuje a 

Francie je opět republikou od roku 1871 

- Francie se v průběhu 2. pol. 19. století stává opět výraznou koloniální mocností. 

Prosazuje se v Asii v Africe.  

- -Po sjednocené se Německo stává největším soupeřem Francie.  

 

Italie: 

• Roku 1859 Rakousko přenechalo Sardinskému panovníkovi Lombardii, také se 

k Sardinii připojilo Toskánsko, Modena a Parma = základ Italského státu. 

• Viktor Emanuel sardinský král. Měl schopného premiéra Cavoura (čti kavůra), 

politicky sjednotili sever Itálie. 

• Guseppe Garibaldi  byl italský politik a revolucionář. Roku 1860 vedl úspěšný boj na 

jihu Itálie za sjednocení celé Itálie. 

• r. 1861 sjednocená Itálie Viktor Emanuel se stal italským králem. 

• Roku 1866 po  Prusko –Rakouské válce (Itálie spojenec Pruska), získává na úrok 

Rakouska – zbytek severní Itálie (Benátsko) 

• r. 1870 Hlavním městem se stává Řím 

• problém:  Sever: rozvinutý, průmyslový, bohatý  

• Jih: nerozvinutý, zemědělský, chudý 

• Stává se koloniální mocností (Afrika). 

 

Německo: 

• Sjednocení Německa Válka Prusko x Rakouská (1866) Spory mezi Pruskem a 

Rakouskem o vedení v Německém spolku. Vítězství Pruska. Nejvýznamnější bitva u 

Sadové v roce 1866. Rakousko ztratilo Benátsko ve prospěch Itálie. Válka Prusko x 

Francouzská (1870 – 1871) Spory o země na hranicích Pruska a Francie. Vítězství 

Pruska. Nejvýznamnější bitva u Sedanu. Francie ztratila Lotrinsko a Alsasko – 

významné průmyslové oblasti. Roku 1871 došlo ke sjednocení a vznikl nový stát 

Německé císařství v čele s císařem Vilém I. (kancléřem byl Bismarck).  



České země: 

Součást předlitavské části Rakouska – Uherska.  

Pokračování kulturní, hospodářské a politické emancipace českého národa. 

 Významné osobnosti kultury světové úrovně: např. skladatelé Bedřich Smetana, Antonín 

Dvořák 

Národní divadlo (otevřeno 1881 respektive 1883). 

Hospodářství: 

České země průmyslové tzn. mnoho továren: Škodovy závody v Plzni, ČKD v Praze, Tatra a 

další. 

Politika: 

 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) 

 Češi se snažili o národní vyrovnání s Němci, tomu se snažili zabránit hlavní národy 

monarchie Němci a Maďaři. Proto taky česká snaha nevyšla. 

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

technické rozděleny na českou a německou vysokou školu. 

 Čeští politici František Palacký, Ladislav Rieger, Karel Kramář a další. 

 

 

  



Pokyny k práci do předmětu informatika 8. třída 

Mgr. David Otipka: 
Kdy: od 1.6 – 5.6. 2020 

Zašlete  na můj mail či facebook odpověď na tuto otázku: Co je formát pptx a ppsx? 

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

Zopakovat a přečíst!!! 

 Co je to LAN, WAN ?: 

LAN  označuje počítačovou síť, která pokrývá malé geografické území (např. domácnosti, malé 

firmy).  

WAN je v informatice počítačová síť, která pokrývá rozlehlé geografické území (například síť, která 

překračuje hranice města, regionu nebo státu). 

Popište tvorbu jednoduché tabulky : 

1. Držím levé tlačítko myši a tahem označím rozsah tabulky. 

2. Zmáčknu pravé tlačítko myši, rozevře se mi nabídka a vyberu formát buněk. 

3. Na horní liště vyberu záložku ohraničení a kliknu na ni. 

4. Vyberu styl čar a ohraničení (například v nabídce předvolené vnější, vnitřní) 

5. Kliknu na OK 

Co je v Excelu: 

Buňka : Každý list se skládá z jednotlivých buněk.(malé plochy),. 

List: Jak již bylo výše řečeno, každý sešit obsahuje 1 až libovolný počet listů. Každý nový sešit 

obsahuje automaticky 3 základní listy nazvané List1, List2, List3. 

 

Pravidla bezpečné komunikace  na internetu: přečíst 

Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem na druhé straně. 

Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní. Svou intimní fotku neposílej ani 
kamarádovi nebo kamarádce - nikdy nevíš, co s ní může někdy udělat. 

Udržuj hesla (k e-mailu i jiné) v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi. 

Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy. Ignoruj je. 



Nedomlouvej si schůzku přes internet, aniž bys o tom řekl někomu jinému. 

Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku. 

Svěř se dospělému, pokud tě stránky nebo něčí vzkazy uvedou do rozpaků, nebo tě dokonce vyděsí. 

Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy. 

Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš. 

Když se s někým nechceš bavit, nebav se. 

 

Co je to klipart?Jedná se o již vytvořené obrázky sloužící k doplnění vytvářeného dokumentu. Dnes jsou 

používány většinou kliparty v elektronické podobě. Existuje řada knihoven takových obrázků, které jsou 

často šířeny s grafickými či kancelářskými aplikacemi a kliparty v nich jsou tématicky řazeny. 
 
Co je to snímek v MSPower pointu? Je nástroj na tvorbu prezentac.  

Co je to animace v MS Power pointu?V powerpointové prezentaci můžete animovat text, obrázky, 

obrazce, SmartArty a další objekty. Efekty můžou způsobit, že se objekt objeví, zmizí nebo přesune. 

Můžou také měnit velikost nebo barvu objektu. 

Co je to časování v MS Power pointu?  Při zkoušce se v časovači zaznamenává doba strávená na 

jednotlivých snímcích a celkové množství času stráveného na všech snímcích. Časovač se automaticky 

spustí, když zadáte zobrazení prezentujícího.  

Co je formát pptx a ppsx? 

PPTX :je přípona prezentace aplikace PowerPoint, který je ve formátu XML s podporou souborů, ve 

výchozím nastavení. Obě přípony ppt. i pptx. můžou obsahovat text, data, grafy, diagramy, hudbu a 

některé další multimediální soubory. 
PPSX: PPSX je přípona datových souborů, které jsou primárně přiřazené programu Power Point 

Microsoft Office Open XML Format Presentation Slide Show. 

!!! Pořád platí tento úkol :b Zašlete mi na můj mail či facebook zprávu, jak se máte a plníte zadané 

úkoly.. !!! 

 


