
ČESKÝ JAZYK – 8. ROČNÍK 
(úkoly na týden 30.3. – 3.4. 2020) 

 

 Stále platí procvičování na internetu, je to nejjednodušší cesta. Procvičujte nejrůznější 

pravopisné jevy. Můžete také procvičovat určování vět hlavních a vedlejších, druhy vět 

vedlejších a větné členy.  

https://www.umimecesky.cz/ 

https://skolakov.eu/ 

http://ucirna.cz/ 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php 

http://www.kaminet.cz/ 

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk 

https://www.pravopisne.cz/ 

 

 Do sešitu vypracujte následující úkoly: 

 
1. Přepiš text bez chyb: 
 

Nejcenější kapalina 

Zamyslely ste se někdy nad tím, jakou cenu má pro člověka običejná voda? Nedávno v dením tisku 

uveřejnily zprávu o studánkách v Šumavských lesích. Připoměla čtenářům i známé Sládkovi verše a 

vybýdla je k zamyšlení nad našimi vodními zdroji. V minulích dobách lidé pohlížely na vodu jako na 

nebezpečný živel. Jejich obavy vyplívaly ze skušenností z povodněmi, které přicházeli na jaře, kdy oblevy 

spůsobovaly velké škody. Proudům vod mnohdy neodolali silné stromy ani lidská obidlí. Rozvoj vědy a 

techniky ve 20. století přinutil neskrotný a často nemylosrdný živel, aby lidem prospíval. Mi víme že pitná 

voda je pro nás nezbitná. 

 

 

2. Podtrhněte základní skladební dvojice a doplňte –i/y–, –í/ý– v přísudku: 

Děti se shromáždil_ u dálkového autobusu, kterým měl_ jet na výlet. Brzy ráno jsme se vypravil_ do lesa 

na houby. Z hor se ozýval_ vlci. Vystoupil_ na konečné zastávce trolejbusu. Účastníci závodu se ubytoval_ 

v horském hotelu. Námořníci napnul_ všechny plachty. Rodiče mi poradil_, jak mám napsat tento úkol. 

Chlapci si nalil_ čaj do plastikových lahví a vyrazil_ na cestu. Děti maloval_ svoje oblíbené pohádkové 

postavy. Na větvi se houpal_ dva zdatní šimpanzi. 

 

3. Rozlište věty jednoduché a souvětí, u souvětí určete počet vět a rozlište věty hlavní /VH/ a věty 

vedlejší /VV/: 

a) Korintský kanál v Řecku se zařezává do malého kousku země, který se nazývá Korintská úžina.  

b) Je důležitou lodní zkratkou mezi Egejským a Ionským mořem.  

c) Z větší vzdálenosti vypadá kanál jako malá stužka vodní plochy. 

https://www.umimecesky.cz/
https://skolakov.eu/
http://ucirna.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
http://www.kaminet.cz/
https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk
https://www.pravopisne.cz/


d) Čím více se ale k němu blížíme, tím více musíme obdivovat jeho rozměry.  

e) Ale ani on už dnes nestačí na obří tankery a moderní kontejnerové lodě. 

f) Kanál je pouze 5,5 kilometru dlouhý, zato však je 79 metrů hluboký.  

g) Je to tedy nejhlubší uměle vytvořený kanál na světě a je jedním z mála, který byl zbudován ve 

tvrdé skále. 

 

 

 

 

 Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky pod ním /odpovědi si zapište do 

sešitu/ 

Nedostatek lékařů 

„Vycházíme-li z tabulek, které jsou pod pojišťovnami, což je takzvaná příloha č. 2 (každé zdravotnické 

zařízení má předepsaný počet personálu – pozn. red.), tak nám chybí zhruba tři tisícovky lékařů, čili téměř 

desetina. To je obrovské číslo, na druhou stranu v počtu obyvatel na jednoho doktora na tom nejsme nijak 

tragicky, spíš se naopak pohybujeme na horní evropské hranici,“ říká náměstek ministra zdravotnictví 

Roman Prymula a pokračuje: „Pak si tedy musíme položit otázku, kde ti doktoři jsou. A já si troufám říct, že 

máme příliš hustou síť nemocnic.“ („Nedostatek lékařů. Kdo nás vyléčí“, časopis Reportér, listopad 2018) 

 

1. Co vyplývá z výroků Romana Prymuly? 

a) Ve většině evropských zemí mají méně doktorů než u nás. 

b) Oproti evropskému průměru máme hustší síť nemocnic. 

c) Počet doktorů na tisíc obyvatel je u nás jeden z nejnižších v Evropě. 

d) Počet obyvatel na jednoho doktora je u nás jeden z nejnižších v Evropě. 

 

2. Pan náměstek Prymula si dle svých výroků v ukázce myslí, že: 

a) máme dostatek doktorů, ale nemáme dostatek dobrých nemocnic 

b) máme tak akorát nemocnic, akorát nevhodně uspořádaných 

c) bychom měli mít méně nemocnic 

d) bychom měli mít více doktorů 

 

3. Kolik by mělo být dle tabulek (na základě výroků pana Primuly) v České Republice lékařů? 

a) zhruba tři tisíce 

b) zhruba třicet tisíc 

c) zhruba sto tisíc 

d) zhruba tři sta tisíc 

  



Matematika 8A – 30. 3. – 3.4. (R. Křístková) 
 
A jsem tady po týdnu zase.   
Už víme, že se neuvidíme dřív, než v květnu a tak je třeba zadané úkoly zkusit plnit, jinak tu osmičku 
nezvládneme. Jak vám šly rovnice? Někteří jste mi psali, ne každý to zvládl a tak mám ještě jednu novinku.  

Zkuste si najít aplikaci  Microsoft Math Solver a řešit rovnice pomocí ní. Když ji nainstalujete, 
můžete nahoře vybrat kreslit, prstem napsat příklad a appka si jej načte – klikni na modrou šipku, appka 
příklad vyřeší. TO NENÍ VŠE!!! Klikni na modrý rámeček Postup řešení lineární rovnice →   
Budeš tam mít celý postup výpočtu, a když rozklikneš řádek, je tam napsáno i co se právě dělalo. 
Pokud nemáte hotový úkol z minula, použijte tuto appku a vypočítejte všechny rovnice! Nepište jen 
výsledek, ale celé řešení KAŽDÝ MI VYFOTÍ V SEŠITĚ VYPOČÍTANÉ PŘÍKLADY A POŠLE emailem nebo přes FB 
(do skupiny). Vyberte si ;) A kontaktujte, prosím, i své spolužáky, kteří neví, že máte úkoly. Po návratu do 
školy budou mít všichni v sešitech vše napsáno, a nebude se vám chtít dopisovat úkoly, když už se bude 
moci chodit ven  
Až doděláte úkol z minulého týdne, opište do sešitu následující zápis a udělejte úkol:  
 
--------------------------------------------------------do sešitu --------------------------------------------------------------- 

 
Základy statistiky – aritmetický průměr, modus , medián   2. 4.  
Základní pojmy  
statistický soubor – jsou nějaká data – čísla, hodnoty o věci, kterou chceme zkoumat. 
Četnost  - počet, kolik určitých hodnot (čísel) se vyskytuje ve statistickém souboru  
Může být buď relativní (zadáme v procentech, kde 100% je počet všech čísel)nebo absolutní (určíme číslicí)  
Aritmetický průměr, nebo často též jen průměr, je průměr všech hodnot ve statistickém souboru. Sečteš 
všechny čísla a vydělíš jejich počtem. 
Modus je hodnota, která má nejvyšší četnost – vyskytuje se nejčastěji 
Medián je pak prostřední hodnota – seřadím všechna čísla od nejmenšího, to uprostřed bude medián. 
 
Vysvětlíme na  

Příklad: Máme deset žáků. Každý dostal na vysvědčení známku z matematiky, od jedné do pěti. Zjisti 
absolutní a relativní četnost, aritmetický průměr, modus a medián známek. Známky zaznamenává 
následující tabulka: 

Žák 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Známka 2 3 4 1 2 4 3 1 4 1 

 
Řešení: 
statistický soubor –  je 10 žáků – máme označeno 1…10 ( můžeme vypsat jmény) 

1. Četnost   - určujeme počet výskytů jednotlivých známek (1…5), které dostali.  

Absolutní četnost = počet jednotlivých známek, např. známky 1 jsou tři (známku dostali 3 lidé). 

Relativní četnost = vypočítám zjištěním, kolik % jsou 3 z 10 (máme celkem 10 známek, 10 známek je 

100%, 1 známka je 10%, 3 známky 30%) a relativní četnost bude 30% 

Známka 1 2 3 4 5 

Absolutní četnost 3 2 2 3 0 

Relativní četnost 30% 20% 20% 30% 0% 

 



2. Aritmetický průměr – sečtu všechny známky a vydělím je jejich počtem 

2+3+4+1+2+4+3+1+4+1 = 25 
25:10 = 2,5 …… to je průměr 

3. Modus – zjistím, kterou známku dostali nejčastěji. Nejlépe si udělám tabulku, v prvním řádku jsou 

známky, ve druhém četnost (kolikrát ji dostali) 

Známka 1 2 3 4 5 

Absolutní četnost 3 2 2 3 0 

 
Modus jsou čísla 1 a 4 – vyskytují se nejčastěji, obě 3x  Píšeme Mod = 1 a 4 

4. Medián – seřadím čísla podle velikosti a zjistím, které číslo je uprostřed; pokud jsou uprostřed dvě 

čísla, určím jejich aritmetický průměr 

Seřadím: 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4 uprostřed jsou 2 a 3. Jejich průměr je (2+3):2 = 2,5 
Medián je tedy 2,5 Píšeme Med = 2,5 
 
Úkol:  Vypočítej sám, postupuj stejně, jako v příkladu  
Tonda házel 10krát s hrací kostkou a postupně dosáhl těchto hodnot:  4, 6, 2, 5, 5, 2, 2, 5, 1, 6.  
Doplň do tabulky – absolutní četnost, urči aritmetický průměr, modus a medián dosažených hodnot na 
kostce.  
Hozené číslo 1 2 3 4 5 6 

Absolutní četnost       

       
-------------------------------------------------------konec zápisu v sešitě---------------------------------------- 
Zapamatuj si, co je aritmetický průměr, co je modus a medián 
Když tak se ptejte ve skupině na FB 
Buďte zdraví! 
 
 

 
 
 

Fyzika 8.A  
Téma :            Vlnění 
 
                                             Co je to vlnění ? 
Podstatou mechanického vlnění je přenos kmitání látkovým prostředím. Šíření vln není spojeno s přenosem 
látky. Vlněním se však přenáší energie. 

                                                                    Základní pojmy 
Pružné prostředí je prostředí, kterým se vlnění šíří.  
Vlnění vzniká v látkách všech skupenství a jeho příčinou je existence vazeb mezi částicemi, kterými se 
vlnění šíří. Rozeznáváme vlnění příčné a podélné. 
Kmitání jedné částice se vzájemnou vazbou přenáší na další částici. Současně se tak na tuto částici přenáší 
energie kmitavého pohybu. 
           Zapiš si do sešitu veličiny charakterizující vlnění : 

Frekvence f – počet kmitů, které vykoná zdroj vlnění za jednu sekundu. Jednotkou je hertz (Hz), 
kHz, MHz apod.  
Rychlost vlnění v – rychlost, jakou se šíří rozruch od zdroje k dalším bodům prostředí. Jednotkou 
rychlosti je m/s, km/h, km/s apod.  
Perioda  T  - nejkratší doba, za kterou se opakuje nejvyšší bod 



                      Jednotkou je 1s (sekunda) 
         Vlnová délka : 

Vlnová délka (někdy též délka vlny) označuje vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění, které kmitají 
ve fázi.(např. dvou sousedních maxim (vrchů), nebo dvou sousedních minim (dolů) 
Značka: λ (Lambda)   
Základní jednotka: metr, zkratka m  
 

 

                                Schéma vlnové délky: 

 
f

v
Tv 

    
kde T je perioda, f frekvence vlnění a v  rychlost šíření vlnění 
 

doporučené video zajímavé 😊 
https://www.youtube.com/watch?v=5kgcEzCN8ZA      
  
Otázky:  
Odpověz a vypracuj do sešitu. 

1. Jaké druhy vlnění znáš ?   

2. Co je pružné prostředí ?    

 

 

THE SYMBOLS OF THE UK. SYMBOLY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ 
I. Basic information. Základní informace. 

Přepiš do pracovního sešitu informaci o spojeném království  
(anglický text a jeho překlad do češtiny). Snaž se zapamatovat co 
nejvíce fakta!  

 
1. 4 parts –the largest islands are Great Britain (England, Scotland, Wales), and Ireland (Northern 

Ireland + Irish republic- it isn´t a part of UK). 
2. 4 části – největší ostrovy jsou Velká Británie (Anglie, Skotsko, Wales) a Irsko (Severní Irsko + Irská 

republika - není součástí Velké Británie).  
another islands – the Isle of Wight, the Isles of Scilly, the Isle of Man, the Hebrides, the Orkneys. 
Další ostrovy - Ostrov Wight, Ostrovy Scilly, Ostrov Man, Hebridy, Orkneys. 

3. area - 244, 755 square miles. Plocha - 244, 755 čtverečních mil. 
capital cities – London – the capital of GB and Northern Ireland. Hlavní města - Londýn - hlavní 
město Velké Británie a Severního Irska. 

Cardiff – Wales. 
Edinburgh – Scotland. Skotsko. 

Belfast – Northern Ireland. Severní Irsko. 

Anglický jazyk, 8 tř. 
týden: 30.3-3.4. 
Yauheni Tarasiuk 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C3%A1lenost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vln%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kmit%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1ze_vlny
http://cs.wikipedia.org/wiki/%CE%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1ln%C3%AD_jednotka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
https://www.youtube.com/watch?v=5kgcEzCN8ZA


4. the currency- pounds - £ (one pound is divided into 100 pence). Měna  - libry – GBP £  (jedna libra 

je rozdělena na 100 pencí). 

5. the highest peak (mountain) – Ben Nevis (1,343m). Nejvyšší vrchol (hora) - Ben Nevis (1334 m). 
6. many lakes – (lochs) – Scotland is famous for its lochs (lakes), the longest is Loch Fynne, the most 

famous is LochNess because of its Loch Ness Monster, the biggest is Lough Neagh in Northern 
Ireland. 

7. Mnoho jezer - (lochs) - Skotsko je známé svými lochs (jezera), nejdelší je Loch Fynne, nejslavnější je 
LochNess kvůli příšeře Loch Ness, největší je Lough Neagh v Severním Irsku. 

8. rivers – the longest river – the Thames (354km) , others – the Tyne, the Trent, the Clyde, the 
Tweed. Řeky - nejdelší řeka - Temže (354 km), ostatní - Tyne, Trent, Clyde, Tweed. 

 
II. Vocabulary list. Seznam slovíček. 

Přepis do slovníčku slovíčka a se nauč. 

currency- měna 
pound - libra (1 libra = 100 pencí) 
pence – pence (drobné) 
capital – hlavní město 
island – ostrov 
mountain, peak – hora, vrchol 
lake – jezero 
river- řeka 
mild winter – mírná zima 
industry – průmysl 
coal – uhlí 
wool – vlna 
shipbuilding – stavba lodí 
iron – železo 
steel - ocel 
 

agriculture – zemědělství 
dailies – deníky 
weekly papers – týdenníky 
AD – našeho letopočtu 
it was founded – bylo založeno 
financial centre – finanční centrum 
business centre – obchodní centrum 
government centre – vládní centrum 
millenium – tisíciletí 
department store – obchodní dům 
port – přístav 

old Roman baths – staré románské koupele 
mystery – tajemno  
power – síla, moc 

 
 
 

III. Hlavni symboly Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 

    
 

IV. Do pracovního sešitu přepiš text a ho doplní chybějícími slovy ze seznamu. Přelož samostatně 
text.  



 
  



Předmět: Přírodopis 

Třída: 8.A 

Vyučující: Mgr. Radka Hanusová 

Období: 30.3. – 3. 4.2020 

Téma : Hormonální řízení lidského těla 

1) Zopakuj si rovnovážné ústrojí, čich a chuť – doplň: 
- rovnovážné ústrojí je uloženo ve……………………………………. 

- podle funkce ho dělíme na čidla pro vnímání ………………a čidla pro vnímání……………  

- vyjmenuj alespoň 2 nemoci rovnovážného ústrojí………………………………………………….. 

- čich je schopnost …………………………………………………………………………………………………… 

- čichové buňky najdeme v..……………………………………………………………………………………. 

- čichem vnímáme …………………………. a ……………………………………………………………………. 

- smyslové buňky chuti se nazývají………………………………….a jsou uloženy…………………. 

             - chuť je smysl, kterým vnímáme…………………………. rozpuštěné ve slinách nebo vodě.  

             - čtyři základní typy chuťových vjemů jsou ……………………………………………………………... 

             - popiš na obrázku, kde kterou chuť vnímáme: 

                                         
 

 

2) Nové učivo – Hormonální řízení lidského těla 

 

Hormony jsou chemické látky, které řídí důležité životní procesy organismu, jako je růst, látková výměna, 

rozmnožování a funkce jednotlivých orgánů. 

 vytvářejí se ve zvláštních hormonálních žlázách, odtud se uvolňují do krve – krev je 

rozvádí do celého těla 

 zajišťují spolu s nervovým systémem prakticky všechny procesy v těle 

 jejich nedostatek nebo nadbytek vede k závažným onemocněním (např. nedostatek  

inzulínu - cukrovka , u pohlavních hormonů ovlivnění tělesného vývoje jedince) 

 

Tabulka – přehled žláz a hormonů 

Žlázy s vnitřním 

vyměšováním Uložení Některé hormony a jejich funkce 

podvěsek mozkový pod mezimozkem řídí činnost jiných žláz, růstový hormon 

nadledvinky-dřen 

na horním okraji 

ledvin vylučují hormon adrenalin -zvyšuje srdeční činnost 



Šišinka 

na zadní straně 

mezimozku vývoj pohlavních žláz, ovlivňuje spánek a bdění 

slinivka břišní pod žaludkem hormon inzulin - přeměna cukru 

pohlavní žlázy 

vaječníky - dutina 

pánevní, varlata- 

šourek 

působí na vznik druhotných pohlavních znaků( u ženy -estrogen, 

u muže – testosteron) 

štítná žláza 

na krku pod 

chrupavkou 

obsahuje jod 

nezbytné hormon pro zdravý tělesný a duševní vývoj 

nadledvinky- kůra 

na horním okraji 

ledvin ovlivňuje látkovou přeměnu 

 

 

 

 
 

Zapiš si do sešitu: 

Hormonální řízení těla: 

Hormony jsou chemické látky, které řídí důležité životní procesy organismu - viz tabulka. Vytvářejí se ve 

zvláštních hormonálních žlázách, odtud se uvolňují do krve – krev je rozvádí do celého těla. Jejich 

nedostatek nebo nadbytek vede k závažným onemocněním. 

Opiš si do sešitu tabulku. 

Zkontroluj si, jestli jsi správně doplnil bod 1 v opakování: 

- rovnovážné ústrojí je uloženo ve vnitřním uchu, 

- podle funkce ho dělíme na čidla pro vnímání polohy a čidla pro vnímání pohybu,  

- vyjmenuj alespoň 2 nemoci rovnovážného ústrojí: závrať a kinetóza, 

- čich je schopnost vnímat chemikálie rozpuštěné ve vzduchu, 

             - čichové buňky najdeme ve sliznici dutiny nosní, 

- čichem vnímáme vůně a pachy, 

- smyslové buňky chuti se nazývají chuťové pohárky a jsou uloženy na povrchu 



   jazyka, 

             - chuť je smysl, kterým vnímáme chemické látky rozpuštěné ve slinách nebo vodě,  

             - čtyři základní typy chuťových vjemů jsou sladké, kyselé, hořké a slané,  

             - popiš na obrázku, kde kterou chuť vnímáme: 

 

               1- hořká,  2-kyselá, 3-slaná, 4-sladká               

 

              
 

Chemie 8.A – pro týden od 30.3.2020 
Milí osmáci, zde máte pokračování předchozího učiva – zapiš si do sešitu a nauč se 
Z uhlí se také vyrábí tyto látky: 

1) Pevná látka a ta se nazývá KOKS (nemá to vůbec nic společného se slangovým názvem kokainu!!!!!) 

Toto je černé látka, která se používá jako palivo!!! – je to čistý uhlík, výhřevnější než uhlí a vyrábí se 

karbonizací = spalování za nepřístupu vzduchu při teplotě 1000 oC 

2) Kapalná látka  a ta se nazývá DEHET – je to hustá olejovitá kapalina, používala se jako asfalt nebo 

palivo 

3) Plynná látka a ta se nazývá SVÍTIPLYN – v 19. a  20.století sloužil ke svícení, ale protože byl jedovatý, 

byl vystřídán elektřinou a zemním plynem 

 
Uhlík se spaluje dvojím způsobem: 

1) DOKONALÉ SPALOVÁNÍ UHLÍKU: 

Uhlík hoří s kyslíkem za přítomnosti vzduchu                    C + O2 → CO2 

- To pak vznikne oxid uhličitý CO2 – NEPODPORUJE DÝCHÁNÍ A HOŘENÍ, JE TĚŽŠÍ NEŽ VZDUCH A 

POUŽÍVÁ SE NAPŘ. DO PITÍ (- to jsme se už učili) 

- Toto hoření je např. když dýcháme  nebo když si děláme venku ohníček a opékáme špekáčky 

 
 

2) NEDOKONALÉ SPALOVÁNÍ UHLÍKU:                 C + O2 → CO 

Uhlík hoří s kyslíkem bez přítomnosti vzduchu  
- To pak vznikne oxid uhelnatý CO – ten je JEDOVATÝ!!! 

- Toto hoření je např. při spalování benzínu v autech nebo v domácnostech, které si ohřívají vodu 

v karmě (zeptej se rodičů, ti budou určitě  vědět, o čem je řeč) 

 
Zopakuj si, co ještě víme o oxidu uhličitém a oxidu uhelnatém: 
Oxid uhličitý – těžší než vzduch, nepodporuje dýchání, používá se do sektů (šampaňského), piva, sodovek 
(to je ta vaše perlivá voda  - víme už, že je to slabá kyselina uhličitá) 
Oxid uhelnatý – lehčí než vzduch, je jedovatý!!!  
 



ZEMĚPIS 8. ROČNÍK 
(úkoly na týden 30. 3. – 3. 4. 2020) 

 
 

 Pokračujeme v tématu kraje České republiky 

 Tento týden si společně představíme nás Moravskoslezský kraj. Vy si do sešitu zpracujete 

krátký zápis. 

 V následujícím týdnu si pak sami vyberete některý kraj ČR a vypracujete referát /jako vzor 

můžete pak použít právě Moravskoslezský kraj/ 

 

 Pusťte si prezentaci 
https://www.youtube.com/watch?v=WUgsRXP-lIc&feature=youtu.be 
 
 
 

Zápis do sešitu: 
 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
 

 

 
 
 
 

Povrch 

- převážně hornatý: Jeseníky 

   Moravskoslezské Beskydy – nejvyšší vrchol Lysá hora)  

https://www.youtube.com/watch?v=WUgsRXP-lIc&feature=youtu.be


Významné přírodní památky: 

CHKO Beskydy 

CHKO Jeseníky 

CHKO Poodří  

 

 

 

 

 

Města: Ostrava, Opava, Karviná, Bruntál, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Krnov, 

Třinec, Havířov 

 

Hospodářství 

 

 

 



Vo – 8 úkoly na týden 29.3-5.4. 

Téma: výroba a služby – zapiš do sešitu  

Výroba je činnost, kde dochází k přeměně vstupů na výstupy. Základním předpokladem jsou 
výrobní zdroje (činitele). Jsou to vstupy do výroby. Vstupy se přeměňují výrobním procesem a mění se ve 
výstupy (statky, služby). Za statky jsou označovány fyzické komodity (produkty vyráběné pro spotřebu či 
směnu) a služby jsou úkony, které uspokojují existující poptávku. Tudíž dochází k transformaci výrobních 
faktorů na statky či služby. 
Výroba je hlavní složkou hospodářského procesu, neboť rozdělit a přerozdělit můžeme jen to, co se 
vyrobilo. Součástí výroby je také výrobní spotřeba. 

 

1. Rozděl činnost následujících povolání na výrobní a nevýrobní a spoj s obrázkem 

výrobní – podtrhni červeně 

nevýrobní – podtrhni modře 

 

spisovatel, truhlář, moderátor, realitní makléř, vinař, švadlena, automechanik, tesař, zedník, obkladač,  

 

    

 

 

       

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vstup/v%C3%BDstup
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDstup
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdroj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Proces
https://cs.wikipedia.org/wiki/Popt%C3%A1vka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spot%C5%99eba


   

 

 

    

 

    

 

2. popiš jednoduše průběh pracovního procesu jednotlivých povolání na fotografii 

 

3. napiš tři pracovní nářadí - náčiní, které se používají v jednotlivých povoláních 

 

 

Vše zapisuj do sešitu 

 

 



 

Téma: Dělba práce - zapiš do sešitu 

Dělba práce (nebo dělba činností) je forma spolupráce, na níž se různí účastníci (jednotlivé osoby, firmy, 

oblasti atd.) podílejí různými činnostmi (specializace), které je potřeba koordinovat a integrovat. Cílem je 

vyšší produktivita práce, nižší náklady a lepší technologické možnosti. 

Patrně nejstarší formou dělby práce je rozdělení mužských a ženských činností ve starých kulturách. Mezi 

typicky mužské činnosti patří například boj, lov, případně později zpracování kovů. Naopak typicky ženské 

činnosti zahrnují například sběr nebo přípravu potravy.  

Řemeslná a obchodní dělba práce se však rozvinula až se vznikem měst, jejichž obyvatelé se někde mohli 

živit pouze specializovanou činností a směnou.  

 
 
Finanční gramotnost – 8 úkoly na týden - 29.3-5.4 

Téma - Peníze  

Zapisuj do sešitu 

 

Úkol č. 1 

Jsi pověřen k tomu, abys navrhnul bankovku pro své město. Nakresli, jak by dle tebe měla vypadat. 

 

Úkol č. 2 Doplň text a článek opiš  

Peníze jsou prostředek, kterým platíme za …………. . Na jedné straně je přijímáme a na druhé je 
…………………………. a tím zajišťujeme jejich ……………… . Hotovostní peníze jsou mince a …………………… K 
bezhotovostním penězům patří vklady na účtech v ……………………… . Měnou České republiky je 
…………………………………………… . Měnou USA je …………………. .Měnou Velké Británie je ………………………… . V 
mnoha zemích Evropy se platí …………………….. . Česká republika je členem ……………………………. 
……………………….. od roku 2004. 

 

Nápověda: 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spolupr%C3%A1ce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Produktivita_pr%C3%A1ce
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1klad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Boj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Potrava
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98emeslo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obchod
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto


 

 

 

 

 

4. Z uvedených slov vytvoř smysluplný příběh: 

otec platební karta PIN hypermarket velký nákup peněženka málo peněz 

 
  



Pracovní činnosti 8.A – pro týden od 30.3.2020 

Milí osmáci – dnes si kromě značek procvičte „pravá a 

levá“  - procvičujte zároveň předchozí značky 

z minulých dvou týdnů. Jsou to věci, které musí znát 

každý z nás. 

 

 

 

 

Zákaz odbočení vpravo 

 

 

 

 

Přikázaný směr  vpravo 

 

 

 

  

Zatáčka vpravo 

 

 

 

 

 

Dvojitá zatáčka první vpravo 

 

 

Za domácí úkol, pokud musíš jít ven (třeba 

do obchodu), si všimni, jaké značky uvidíš 

po cestě. 

 

 

 

 

 

      Zákaz odbočení vlevo 

 

 

 

 

 

                  přikázaný směr vlevo 

 

 

 

 

         Zatáčka vlevo 

 

 

 

 

 

Dvojitá zatáčka první vlevo 

 

  



9.A    HV  
Téma :  Rómská hudba 

                                                              Rómská hudba   
Dobrá píseň očistí srdce. (Romské přísloví)  
Romská hudba je dokladem velké vnitřní síly a energie Romů, může být spojovacím můstkem mezi 
Romy a ne – Romy.  
Romové mají v krvi rytmus, jsou skvělí hudebníci a tanečníci. 
 
Nejtypičtějším znakem je jejich variabilita  
Liší se podoba jedné sloky od druhé  
Písně jsou milostné nebo sociálně zabarvené  
Nezná písně svatební nebo k narození dítěte, ani dětskou píseň   
Zná pouze písně k vartování u mrtvého 
  
  Zapiš si do sešitu: 
                                    Rómská kapela 
HRÁČSKÁ SESTAVA: 
Primáš ( 1. hlas) Housle                                                                         
Terc      ( 2. hlas)  
Violová kontra ( střední hlas)  
Basa     ( udává rytmus a základní harmonii)                     
Klarinet  a cimbál ( změkčí melodii) 
 
Franc Liszt – obdivoval romské hudebníky, začal je nazývat gypsy  
Antonín Dvořák – Cikánské melodie 
Motivy romské hudby se objevují v moderní hudbě ve všech žánrech 
Bob Dylan 
Opiš otázku a správnou odpověď do sešitu : 
 
Které nástroje jsou v typické romské kapele? 
a) klavír, saxofon, tympány 
b) housle, viola, cimbál  
c)  bubny, kytara, činely 
 
Gypsy je název: 
a) pro romského hudebníka  
b) pro romského dělníka  
c) pro romského tanečníka 
 

  



DĚJEPIS, 8. ROČ. – úkoly pro týden od 30. 3. – 3. 4. 2020 

 

1. Pokus se vyřešit tento historický kvíz – spoj písmena a dostaneš název vynálezu, který byl 

zlomem v pohonné síle a položil základ k první průmyslové revoluci. Na řádek pak napiš, co ti 

vyšlo: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Odpověz na otázky (pokud neznáš odpověď, aktivně vyhledávej): 

a) Kdo je autorem tohoto vynálezu? 

b) Kde našel uplatnění? 

c) Kdo sestrojil první parní stroj v Čechách? 

d) Který český vynálezce předvedl v roce 1815 parovůz a v roce 1817 paroloď? 

e) Kdy přijela do Prahy první lokomotiva? 

f) K uvedeným osobnostem přiřaď vynálezy:  

 GEORGE STEPHENSON –  

 ROBERT FULTON –  

  

NOVĚ: Zapiš, nebo vytiskni. 

HABSBURSKÁ MONARCHIE A ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ METTERNICHOVSKÉHO 

ABSOLUTISMU 

- Rakousko po napoleonských válkách posiluje 

- je součást tzv. Svaté aliance (dohoda ruského cara Alexandra I., pruského krále Fridricha Viléma III. 

a rakouského císaře Františka I. o vzájemné pomoci a solidaritě, společné dohlížení na udržení 

nového státoprávního uspořádání v Evropě) 

- systém vláda – absolutismus, až do roku 1848 široce akceptovaný obyvatelstvem 

- v roce 1812 vzniká Občanský zákoník – stanovuje rovnost před zákonem 

- dále ustanoveny další robotní povinnosti pro venkovský lid (postupně se přechází na peněžní rentu) 

- i stavovská společnost se mění v občanskou (PROVEĎ POROVNÁNÍ – POKUS SE 

CHARAKTERIZOVAT OBĚ) 

FRANTIŠEK II. (I.) 1792 – 1835 

- vnuk Marie Terezie, synovec Josefa II. 

A 
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O 



- v roce 1806 se vzdal titulu římského císaře a panoval pouze jako císař rakouský pod jménem 

František I. 

- zahraniční politika: orientace na boj s Francií 

- vnitřní politika: zmírnění germanizace a centralizace, stíhání svobodomyslnějších projevů 

- pravá ruka: rakouský kancléř K. V. kníže METTERNICH (ZJISTI PODROBNOSTI O TÉTO 

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI) 

FERDINAND V. (I.) 1830 – 1848  

- prvorozený a duševně zaostalý syn X mluvil pěti jazyky!!! 

- přízvisko DOBROTIVÝ 

- fakticky vládně Metternich  

- poslední korunovaný český král 

 
 
NĚMECKÝ JAZYK (studijní opora pro 8. ročník, týden od 30. 3. – 3. 4. 2020) 

 

Zdravím osmáci, 

z minulé hodiny platí, že umíte používat slovosled v oznamovací větě, zápor – nein, nicht, kein (částečně 

staronové učivo z loňska). 

Měli jste vypracovat dva úkoly: na zápor + překladové věty. Jak to tedy je správně? 

1. Doplň kein, nebo nicht : 

 

In den Ferien habe ich KEINE Schule. Heute abends sehe ich NICHT fern. 

Er hat KEINEN (4. p.) Bruder. Meine Schwester ist klein, sie lernt noch NICHT 

Deutsch. Wir haben KEIN Haus. Ich bekomme KEIN Buch. Wir lernen NICHT 

in der Ferien. Ich schlafe noch NICHT. Er arbeitet NICHT hier. 

Sie schreibt NICHT, denn sie ist krank. 

 

2. Přelož věty 

Hast du ein Haus? Nein, ich habe kein Haus. Máš dům? Ne, nemám žádný dům. 

Trinken sie Tee? Nein, sie trinken keinen Tee. Pije/pijí čaj? Ne, nepije/nepijí žádný čaj. 

Ist das Zimmer schön? Nein, das Zimmer ist nicht schön. Je pokoj pěkný? Ne, pokoj není pěkný. 

Ist deine Oma hier? Nein, meine Oma ist nicht hier.  Je zde tvoje babička? Ne, moje babička zde není. 

 

Nově. Téma: IN DER STADT (VE MĚSTĚ) 

Přepiš a nauč se novou slovní zásobu. 

DIE STADT – MĚSTO 

DIE GROßSTADT – VELKOMĚSTO 

DIE HAUPTSTADT – HLAVNÍ MĚSTO 

DAS DORF - VESNICE 

DAS LAND – VENKOV 

DER BAUERNHOF – STATEK 

DER WALD – LES 



 

IN DER STADT: 

DAS GEBÄUDE – BUDOVA 

WELCHE GEBÄUDE SIND IN DER STADT? - JAKÉ BUDOVY JSOU VE MĚSTĚ? 

WELCHE GEBÄUDE SIND AM PLATZ? – JAKÉ BUDOVY JSOU NA NÁMĚSTÍ? 

WELCHE GEBÄUDE SIND AM RAND DER STADT?-JAKÉ B. JSOU NA OKRAJI M.? 

DIE SCHULE – ŠKOLA 

DER SPORTPLATZ – HŘIŠTĚ 

DIE POST - POŠTA 

DIE POLIKLINIK - POLIKLINIKA 

DIE APOTHEKE - LÉKÁRNA 

DAS KRANKENHAUS - NEMOCNICE 

DAS HOTEL – HOTEL 

DAS GASTHAUS – HOSTINEC 

DAS RESTAURANT – RESTAURACE 

DIE SCHWIMMHALLE – PLAVECKÁ HALA 

DAS GESCHÄFT - OBCHOD 

DER SUPERMARKT - SUPERMARKET 

DIE TANKSTELLE – ČERPACÍ (BENZÍNOVÁ) STANICE 

DIE BRÜCKE - MOST 

DER PLATZ – NÁMĚSTÍ 

DAS RATHAUS – RADNICE 

DER PARK – PARK 

DAS KINO – KINO 

DAS THEATER – DIVADLO 

DAS STADION - STADION 

DIE BANK – BANKA 

DER FRIEDHOF - HŘBITOV 

DAS SCHLOSS – ZÁMEK 

DIE BURG – HRAD 

DIE KIRCHE – KOSTEL 

DIE POLIZEISTATION – POLICEJNÍ STANICE 

DAS GERICHT - SOUD 

DIE FABRIK – TOVÁRNA 

DIE FIRMA - FIRMA 

DER BANHOF – NÁDRAŽÍ 

DER FLUGHAFEN - LETIŠTĚ 

DER FLUSS – ŘEKA 

DER TEICH – RYBNÍK 

 

DIE VERKEHRSMITTEL: - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 

DAS AUTO – AUTO 

DER WAGEN – VÜZ 

DER LKW (LASTKRAFTWAGEN) – NÁKLADNÍ AUTO 

DER PKW (PERSONENKRAFTWAGEN) – OSOBNÍ AUTO 

DER BUS – AUTOBUS 

DER ZUG – VLAK 

DIE LOKOMOTIVE - LOKOMOTIVA 

DER PERSONENZUG – OSOBNÍ VLAK 

DER SCHNELLZUG – RYCHLÍK 

DIE STRAßENBAHN – TRAMVAJ 

DIE METRO (DIE U-BAHN) – METRO 

DAS FAHRRAD – JÍZDNÍ KOLO 

DAS MOTORRAD – MOTORKA 

DER KRANKENWAGEN – SANITKA 



DER LIEFERWAGEN – DODÁVKA 

DER WOHNWAGEN – OBYTNÝ VŮZ 

DAS BOOT – ČLUN 

DAS FLUGZEUG – LETADLO 

DAS MÜLLAUTO – POPELÁŘSKÉ AUTO 

DAS POLIZEIAUTO – POLICEJNÍ AUTO 

DAS FEUERWEHRAUTO – POŽÁRNÍ AUTO 

DAS SCHIFF – LOĎ 

DAS TAXI – TAXI 

DAS SEILBAHN – LANOVKA 

DER TRAKTOR – TRAKTOR 

DER TROLLEYBUS – TROLEJBUS 

ZU FUß GEHEN – JÍT PĚŠKY 

WOMIT FAHREN ( FLIEGEN) DIE LEUTE? – ČÍM JEZDÍ (LÉTAJÍ) LIDÉ? 

WOHER ( WOHIN) FAHREN DIE LEUTE? – ODKUD (KAM) JEZDÍ LIDÉ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 


