
JČ pro 8.třídu  6.- 10.4.2020 

Mgr Matylda Richterová 

 

1. Přečti a pozorně opiš do sešitu ( nebo na papír) tento text : 

Dlouhé bludné pouti nebo velmi pestrým životním osudům se obecně říká odysea. Inspirací 

k tomuto označení byl bezpochyby starověký epos připisovaný Homérovi.Ithacký král 

Odysseus se stal hrdinou ve válce o Tróju. Jeho dlouhá cesta domů se proměnila v desetileté 

bloudění plné dobrodružství. 

 

2. Test porozumění textu a zapamatování informací z něj : 

1) Kdo byl autorem díla Odyssea ?  a) Sofokles  b) Homér  c) Ezop 

2) Co je epos ?  a) báje  b) antické drama  c) rozsáhlá epická báseň 

3) Odysseus byl králem  a) Ithaky  b) Kréty  c) Tróje 

4) Na cestě domů strávil a) 5 let  b) 10 let  c) 12 let 

5) Otázka navíc: Jeho manželka je a) Kalypso b) Helena c) Penelopa 

Pokud jsi odpověděl 1/b, 2/c, 3/a, 4/b a 5/c – je to správně ! 

3. Jakými vlastnostmi by jsi Odyssea charekterizoval ? Napiš alespoň 3- 4 ! 

 

4. Dokázal bys vyprávět nějaký krátký úryvek Odysseova příběhu ? 

Vytvoř si sručnou osnovu, aspoň 3 body. 

Nápověda : o příčině trojské války, o trojském koni, o zabloudění Odyssea na ostrov Kyklopů..  

5. Opakování mluvnice – sloňování podstatných jmen  tzv. duálu  

čili párových částí lidského ( nebo zvířecího) těla 

 

Párové části lidského těla 

oči uši ruce nohy 

1. p. oči uši ruce nohy 

2. p. očí uší rukou nohou, noh 

3. p. očím uším rukám nohám 

4. p. oči uši ruce nohy 

6. p. očích uších rukou, rukách nohou, nohách 

7. p. očima ušima rukama nohama 



Pokud označujeme párové části lidského těla, 

- v 7. pádu č. mn. jmen ruce, nohy, oči, uši užíváme s koncovkou -a / -ma (rukama, nohama, očima, 

ušima), 

- stejné zakončení užíváme také u zdrobnělin těchto slov (ručičkama, ručkama, nožkama, očičkama, 

očkama, ouškama), 

- přídavná jména, některá zájmena či číslovky rozvíjející tato slova jsou rovněž zakončeny na -a / -ma 

(před oběma tvýma uhrančivýma očima). 

 

Kolena   ramena   prsa 

1. p. Kolena   ramena   prsa 

2. p. kolenou, kolen  ramenou, ramen   prsou 

3. p. Kolenům    ramenům  prsům 

4. p. Kolena   ramena   prsa 

6. p. kolenou, kolenech ramenou, ramenech prsou 

7. p. koleny   rameny   prsy 

 Nehovoříme-li o párových částech lidského těla, skloňujeme daná slova pravidelně podle jejich vzorů 

(se šesti nohami).  

 

6. Použij různé tvary ve větách, vytvoř nejméně 10 vět ! 

( Využiješ i při opakování smyslové soustavy v přírodopise!) 

7. Nakresli tvora ( hrdinu, netvora, bohyni..) inspirovaného mytologií ! 

 

  



Pokyny k práci v Anglickém jazyce 8. třída: 

Mgr. David Otipka 
Od 6.4. 2020 do 10. 2020  

I.) Řešení nauč se 

1) otázky a odpovědi :  

 a) S kolika částí se skládá spojené království  4 

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

 c) Jaké je hlavní město Spojeného království Londýn 

 d) oficiální jméno Spojeného království je Spojené království VelkéBritánie a  

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

 e) jak se jmenuje britská královna: Alžběta II. 

 f) jak se jmenuje nejdelší řeka spojeného království: Severn 

 g) Jaké mýtické zvíře má Wales na vlajce:   Drak 

 h) Jak se nazývá vlajka spojeného království:  The Union Jack 

 ch) napiš názvy pěti velkých měst spojeného království 

London, Manchester, Birmingham, Liverpool, Edinburgh 

i) napiš jména alespoň dvou osobností Spojeného království  

William Sheakspear (dramatik), admirál Nelson 

2) pochopení textu: doplň správně anglicky mezery a věty přepiš do sešitu. 

a) The UK has got  four parts. England, Scotland, Wales and Northern Ireland 

b) The biggest part the UK is London 

c) The capital city  of the UK is London 

d) The highest mountain in the U.K. is Ben Nevis 

e) What´s the currency in the U.K.? Pound 

f) The Union Jack is british flag? 

g) The Severn is the longest river in the U.K.  

h) Tea is a  typical british drink.? 

i) Fish and chips is a traditional british meal? 

  



 

3)  a) Vypiš česky vše, co si zatím o  reáliích Velké Británie zjistil ( do sešitu) : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 b)  Napiš 4 věty v angličtině o britských reálii (i s českým překladem) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Německý jazyk 8. třída  učební plán 6. 4. – 8. 4.  

Mgr. Leona Gierc 

 

Guten Tag osmáci,  

chci vás upozornit, že po návratu do školy budu VŠEM kontrolovat sešity. Kdo 

nebude mít v sešitě dopsané učivo, bude si ho muset okamžitě dopsat!!! 

V tomto týdnu si zkontrolujete, zda jste všechny úkoly vypracovali správně. 

Pokud někdo potřebuje poradit s učením, může mi napsat na e-mail: 

leona.gierc@zs-ibsenova.cz 

1. + 2. TÝDEN - HODINY: 

 

 

mailto:leona.gierc@zs-ibsenova.cz


3. Übersetze: Přelož: 

a. půl třetí – halb drei 

b. čtvrt na pět – Viertel nach vier 

c. tři čtvrtě na jedenáct - Viertel vor elf 

d. za deset minut pět - zehn vor fünf 

e. půl osmé a pět minut - fünf nach halb acht 

f. osm minut po osmé - acht nach acht 

4. Beantworte folgende Fragen:  

a. Um wie viel Uhr stehst du auf? Ich stehe um ….. Uhr auf. 
b. Um wie viel Uhr gehst du zur Schule? Ich gehe um ….. Uhr zur Schule. 
c. Um wie viel Uhr fängt die Schule an? Die Schule fängt um acht Uhr an. 
d. Um wie viel Uhr gehst du nach Hause? Ich gehe um ….. Uhr nach Hause. 
e. Um wie viel Uhr isst du zu Abend? Ich esse um ….. Uhr zu Abend. 
f. Um wie viel Uhr gehst du schlafen? Ich gehe um ….. Uhr schlafen. 

 

Der Tagesblauf: 

1. Beschriebe Peters Tag. 

- Peter steht um sechs Uhr auf. 

- Peter frühstückt um zehn nach sechs. 

- Peter wäscht sich um halb sieben die Zähne. 

- Peter geht um sieben Uhr zur Schule. 

- Peter isst um zwölf Uhr zu Mittag. 

- Peter spielt Fußball um viertel nach drei.  

- Peter macht seine Hausaufgaben um vier Uhr. 

- Peter sieht um Viertel vor sieben fern. 

- Peter geht um halb zehn schlafen. 

2. Beschriebe deine Aktivitäten am Tag. 

- Ich stehe um zehn vor sechs auf. 

- Ich putze meine Zähne um halb sieben. 

- Ich gehe um viertel nach sieben zur Schule. 

- Ich esse um viertel vor zwölf zu Mittag. 

- Ich mache meine Hausaufgaben um fünf Uhr. 

- Ich gehe um viertel nach neun schlafen. 

 

 



Kdo má v překladu chyby, opíše si to do sešitu znovu a správně. Po návratu do 

školy budu VŠEM kontrolovat sešity.  

 

      

Až si všechno zkontroluješ a opravíš, tak si do sešitu nakresli a popiš hodiny.     

    ↓ 
 

 

 

 

 

Auf Wiedersehen!      Bis nächste Woche! 

  

     



Matematika VIII. tř. 6.4. – 8.4.2020                                                     Rupec S. 

Zkontroluj si správné výsledky příkladů z minulých týdnů, a pokud najdeš 

chybu, pokus se ji opravit. 

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

Přeji krásné Velikonoce 

Matematika VIII. tř. 23.3. – 27.3.2020                                                      

Základy statistiky 

Str. 56 

2 a) Břeclav 1 173 𝑘𝑚2 , Vyškov 89 097 obyv., Blansko 113 obyv., Hodonín 82 obcí 

   b) Znojmo, Břeclav, Brno-venkov 

   c) Brno-město, Brno-venkov, Hodonín 

   d) Vyškov 

   e) Znojmo, Břeclav, Vyškov, Blansko 

   f) Brno-venkov 

 

Str. 58 

5 Nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost, nedání přednosti, nesprávné předjíždění 

 

6 a), b) 

Samohlásky a, á e, é, ě i, í y, ý o, ó u, ú, ů 

Četnost 18 36 22 11 24 10 

Relativní čet. 14,9 29,8 18,2 9,1 19,8 8,3 

   

7 

a) V hodinovém intervalu 16-17 hod. 

b)  

Hodin. inter. 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 

Četnost 317 520 935 1 267 718 295 

Relativní čet. 8 13 23 31 18 7 

   

 

Matematika VIII. tř. 30.3. – 3.4.2020                                                     

Diagramy 

3 a) pondělí, středa, pátek 

    b) úterý 

    c) pondělí 

    d) úterý 

 

6 a) pondělí 

   b)středa 

   c)725 

 

 



Str. 105 

1 a) 2  b) 6  c) 8,5  d) 150 

 

2 a) 26  b) 324,5  c) 108,45 

 

3 a) 3,5  b) 4,25  c) 16,2  d) 9,8 

 

4 10,81 

 

5 a) 4,8  b) 6,2 

 

6 a) 2.6. – 376,4 cm 

       9.6. – 375,5 cm 

       16.6. – 382 cm 

   b) 378,4 cm 

 
  



Matematika VIII. tř.  Žiga Š. IVP 6.4. – 8.4.2020                                Rupec S. 

Zkontroluj si správné výsledky příkladů z minulých týdnů, a pokud najdeš 

chybu, pokus se ji opravit. 

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

Přeji krásné Velikonoce 

Matematika VIII. tř.  Žiga Š. IVP 23.3. – 27.3.2020                    

Písemné násobení dest. čísel. 

2   0,06 . 5 = 0,30           0,15 . 3 = 0,45           0,20 . 6 = 1,20 

     5 . 0,06 = 0,30           3 . 0,15 = 0,45 

 

 

3 1,3 . 5 = 6,5                       2,35 . 3 = 7,05                        6,201 . 4 = 24,804 

   1,6 . 4 = 6,4                       4,015 . 8 = 32,12                    5,83 . 6 = 34,98 

   1,25 . 3 = 3,75                   7,8 . 5 = 39,0                          8,524 . 3 = 25,572 

   1,012 . 6 = 6,072               9,13 . 7 = 63,91                      3,67 . 2 = 7,34 

4  

Zboží 1 kg 2kg 3kg 4kg 5kg 

Mouka 8,70 Kč 17,40 26,10 34,80 43,50 

Zelí 3,40 Kč 6,80 10,20 13,60 17,00 

Rýže 17,60 Kč 35,20 52,80 70,40 88,00 

Špagety 26,50 Kč 53,00 79,50 106,00 132,50 

Tvaroh 45,20 Kč 90,40 135,60 180,80 226,00 

Rama 59,20 Kč 118,40 177,60 236,80 296,00 

Chléb 9,80 Kč 19,60 29,40 39,20 49,00 

Brambory 8,30 Kč 16,60 24,90 33,20 41,50 

 

5  

   26,4 . 12 = 316,80          39,7 . 16 = 635,20           8,52 . 13 = 110,76 

   37,6 . 23 = 864,8            42,6 . 34 = 1448,4           9,37 . 26 = 243,62 

   18,9 . 74 = 1398,6          17,4 . 53 = 922,2             4,86 . 42 = 204,12 

   94,6 . 65 = 6149,0          81,9 . 67 = 5487,3           5,28 . 37 = 195,36 

 

6  
   38,6 . 3 = 115,8               63,5 . 7 = 444,5 

   54,8 . 4 = 219,2               3,96 . 14 = 55,4 

 

 

 

 



Matematika VIII. tř.  Žiga Š. IVP 30.3. – 3.4.2020                     

Písemné násobení dest. čísel. deset. číslem. 

8  
   0,5 . 0,2 = 0,10          0,7 . 0,2 = 0,14          0,8 . 0,4 = 0,32 

   0,5 . 0,3 = 0,15          0,7 . 0,3 = 0,21          0,8 . 0,6 = 0,48 

   0,5 . 0,4 = 0,20          0,7 . 0,5 = 0,30          0,8 . 0,3 = 0,24 

   0,5 . 0,5 = 0,25          0,7 . 0,6 = 0,42          0,8 . 0,9 = 0,72 

 

 

9  
   0,02 . 0,2 = 0,004          0,3 . 0,04 = 0,012           0,02 . 0,4 = 0,008 

   0,03 . 0,4 = 0,012          0,9 . 0,06 = 0,054           0,05 . 0,6 = 0,030 

   0,06 . 0,5 = 0,030          0,8 . 0,05 = 0,040           0,09 . 0,7 = 0,027 

   0,07 . 0,8 = 0,056          0,7 . 0,08 = 0,056           0,08 . 0,7 = 0,056 

 

10  
   13,4 . 0,8 = 10,72          18,4 . 0,7 = 12,88          72,5 . 0,4 = 29,00 

   32,6 . 0,3 = 9,78            63,8 . 0,5 = 31,90          58,2 . 0,3 = 17,46 

   45,4 . 0,5 = 22,70          82,1 . 0,9 = 73,89          94,7 . 0,2 = 18,94 

   57,2 . 0,4 = 22,88          26,3 . 0,6 = 15,78          46,4 . 0,7 = 32,48 

  



Finanční gramotnost VIII. tř. 6.4. – 8.4.2020                                       Rupec S. 
 

Nabídka a poptávka 

Nabídka a poptávka jsou základními pojmy tržní ekonomiky. Jedno bez druhého nemá 

smysl, principem trhu je jejich vzájemné střetávání. Ideálním stavem je tržní 

rovnováha, tzn. že nabídka odpovídá poptávce. Zjednodušeně řečeno se prodá vše, co se 

vyrobí. Pokud je nabídka větší než poptávka, dojde na trhu k přebytku zboží. 

V opačném případě je na trhu zboží nedostatek. 

 

Nabídka 

Nabídka je množství zboží, které výrobci dodávají na trh za určitou cenu. Rozlišují se 

3 základní druhy nabídky: 

- individuální - nabídka jednoho výrobce jednoho druhu zboží nebo služby, 

- dílčí (tržní) - nabídka všech výrobců jednoho druhu zboží nebo služby na určitém trhu, 

- celková (souhrnná) - nabídka všech výrobců všech druhů zboží nebo služeb na jednom 

místě. 

 

Zákon rostoucí nabídky 

Pokud cena zboží roste, zvyšuje se i nabídka zboží. 

 

Poptávka 

Poptávka je množství zboží, které je kupující ochoten koupit za určitou cenu. Rozlišují se 

3 základní druhy poptávky: 

- individuální - poptávka jednoho kupujícího po určitém výrobku nebo službě, 

- dílčí (tržní) - poptávka všech kupujících z daného regionu po určitém výrobku nebo službě, 

- celková (souhrnná) - poptávka všech kupujících v daném regionu (státě) po všech možných 

výrobcích nebo službách. 

 

Zákon klesající poptávky 

Pokud se cena zboží zvyšuje, poptávka klesá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fyzika VIII. tř. 6.4. – 8.4.2020                                                              Rupec S. 

Zkontroluj si správné odpovědi z minulých týdnů 

Přeji krásné Velikonoce 

 

Fyzika VIII. tř. 23.3. – 27.3.2020   

Zvuk, zdroje zvuku 

Doplň, která tělesa vydávají zvuk: 

1. Údery – buben, struny klavíru, cimbálu, xylofon, triangl, činely, běh podpatky, úder 

kladiva atd. 

2. Drnkáním – struny kytary, bendža, harfy, mandolíny, kontrabas, kobylka-zadními 

nohami o křídla 

3. Smýkaním – struny houslí, violy, violoncella, prstem po okraji sklenice, brzdy 

automobilu 

4. Deformací a drcením – muchlání papíru, trhání látky, mačkání plast. lahve, rozbití 

sklenice, křupání sněhu 

5. Rychlým pohybem – švihnutí proutkem, bičem, letící střela, letadlo 

6. Prouděním vzduchu mezi blízkými pružnými tělesy- trubka, hlasy lidí, živočichů, 

klarinet, saxofon 

7. Prouděním vzduchu kolem ostré hrany tělesa – varhaní píšťala, píšťalka, flétna 

8. Prudkou změnou tlaku – hrom, výstřel z pušky, výbuch, otevření lahve se syc. 

nápojem 

9. Stále se měnící silou – křídla hmyzu, reproduktor, drnčení plechů v autě 

 

Fyzika VIII. tř. 30.3 – 3.4.2020  
                                                              
Zvuk, zdroje zvuku 
 

Otázky: 

1. Jakým způsobem může vznikat zvuk - zvuk je mechanické vlnění v látkovém 

prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem.  

2. Uveď příklad hudebního nástroje, kde vzniká zvuk  

a) kmitáním vzduchového sloupce – píšťaly, trubky  

b) kmitáním blan - bubny  

c) kmitáním tyčí - triangl  

d) kmitáním strun – kytara, housle, harfa 

3. Čím je dána výška tónu – vyšší frekvencí  

4. Jaké tóny lidské ucho slyší a jaké ne – mezi 20 Hz a 20 000Hz slyší, pod a nad neslyší   

5. Proč poznáme, jaký hmyz se blíží k našemu uchu – každý druh hmyzu kmitá křídly 

jinou frekvencí  
 
  



PŘÍRODOPIS, UČIVO NA TÝDEN 6.4. – 10.4.2020 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Tento týden bude věnován OPAKOVÁNÍ, vložím Vám zde správné odpovědi 

na otázky, které jste měli v předchozích týdnech vypracovat. Vaším úkolem 

bude si všechno projít, zkontrolovat a opravit a hlavně se vše NAUČIT  Pokud 

úkoly z minulých týdnu nemáš – dodělej si je hned se správnými odpověďmi. 

 

1. TÝDEN PRVNÍ – správné odpovědi – zkontroluj si ( 16.3. – 20.3.2020) 

První týden jste si měl pouze udělat zápis do sešitu – opsat látku z učebnice:  NERVOVÁ 

SOUSTAVA  (text níže byste zhruba měli mít napsán v sešitě) 

 

Nervová soustava  

- zajišťuje řízení našeho těla spolu se soustavou hormonální 

 - funkce: - řízení a kontrola činnosti všech částí organismu 

- tělo řídí pomocí nervů, které prostupují celé tělo 

-stavba:  

a) CNS (centrální nervová soustava – složená z mozku a míchy) 

b) Obvodové nervy (mozkové, míšní a útrobní nervy) 

 

Neuron 

- základní stavební jednotka nervové soustavy 

- má tři části: tělo, neurity (dlouhé výběžky), dendrity (krátké výběžky) 

- v těle tvoří hustou a složitou síť, jsou 

spojeny tzv. synapsemi 

- komunikují mezi sebou pomocí nervových 

vzruchů 

 

Mícha 

- uložená v páteřním kanálku uvnitř páteře, 

sahá po první bederní obratel 

- stavba: 



a) šedá hmota: obsahuje těla neuronů 

b) bílá hmota: tvoří ji nervová vlákna, obklopují šedou hmotu 

c) centrální míšní kanálek: vyplněn mozkomíšním mokem 

- funkce:  

- přenos vzruchů mezi mozkem a ostatními orgány 

- jsou v ní uložena některá důležitá centra (např. centrum obranných reflexů – např. proti 

bolestivým podnětům, centrum vyprazdňování – močového měchýře a konečníku) 

 

 

Mozek 

- nejdůležitější a nejsložitější orgán lidského těla 

- hlavní řídící centrum (pohybů, spánku, hladu, žízně 

- stavba:  

a) prodloužená mícha (řídí životně důležité funkce: dýchání, srdeční činnost, zvracení, 

kašlání, polykání, vyluč. Žaludečních šťáv apod…) 

b) most Varolův (spojovací část mezi mozkovou kůrou a mozečkem) 

c) mozeček (koordinace pohybů, druhá největší část mozku) 

d) střední mozek (zakončení zrakových a sluchových nervů, nejmenší část mozku) 



e) mezimozek (centrální stanice pro smyslové podněty – které přicházejí ze smyslových čidel 

– zrakové, sluchové, chuťové) 

f) koncový mozek (složen ze dvou mozkových hemisfér – polokoulí, největší část mozku) 

- sídlo vyšší nervové činnosti, řídí veškerou činnost organismu i ostatních částí mozku 

 

2. TÝDEN DRUHÝ – správné odpovědi, oprav si, zkontroluj (23.3. – 27.3.) 

Učebnice str. 84.  

1. Neuron se skládá z těla, dendritů (krátké výběžky) a neuritů (dlouhé výběžky) . 

2. Mozek se skládá z těchto částí: prodloužená mícha, most, mozeček, střední mozek, 

mezimozek, koncový mozek. Mícha se skládá z šedé a bílé hmoty a centrálního kanálku. Je 

uložená v páteřním kanálku uvnitř páteře.  

3. Obvodová nervová soustava je tvořená: mozkovými nervy, míšními a útrobními nervy. 



4. Reflex je základní jednotkou nervové činnosti. Je to odpověď organismu na změny 

vnitřního a vnějšího prostředí.  

Dělení: 

a) podmíněné (nejsou vrozené): vytváříme si je během života, jedná se o reakci na opakující 

se podněty (horká ploténka – my se naučíme ucuknout, i když nad tím neuvažujme, jedná se 

o reflex – na základě zkušenosti),  

b) nepodmíněné (vrozené): vrozené a dědičné – sací (saní mateřského mléka ihned po 

porodu – dítě nad tím neuvažuje – jednoduše ví, co má dělat), polykací, úchopový reflex. 

 

3. TÝDEN TŘETÍ – zkontroluj si, oprav (30.3. – 3.4.2020) 

Slova se stejnou barvou k sobě patří: 

Spoj část mozku s odpovídajícími funkcemi a vypracuj cvičení do sešitu: 

1) prodloužená mícha                                           a) udržuje koordinaci pohybů a rovnováhu těla 

2) most                                                    b) největší část mozku složená ze dvou mozkových polokoulí                    

3) mozeček                                                            c) řídí řadu životně důležitých funkcí (např. dýchání) 

4) střední mozek                                    d) řídící činnost hormonální soustavy 

5) mezimozek                                                         e) nejmenší část mozku 

6) koncový mozek                                f) spojuje mozkovou kůru s dalšími částmi mozku 

 

Zopakujte si z minula (vše najdeš v minulé látce): 

a) Kolik má člověk lidských smyslů? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Z jakých částí se skládá oko? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Vypiš pomocné orgány oka. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d)Jaké znáš nejčastější oční vady? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

  



Zeměpis VIII. tř., 6.-10.4. 2020, vyučující - Šebesta 

Učivo: Moldavsko a Bělorusko, učebnice str. 34 

Moldavsko je malý, zemědělský stát, který se rozkládá nedaleko Černého moře. 

Povrch je pahorkatinný. 

Napiš státy, se kterými Moldavsko sousedí. 

Která velká řeka protéká Moldavskem?(str. 6 nebo 12) 

Spolu s Rumunskem patří do jazykové skupiny ……………………..(str.19) 

 

Bělorusko 

Je země s větší rozlohou, s malými zásobami nerostných surovin a patří 

k zemím méně ekonomicky rozvinutým. 

Napiš státy, se kterými sousedí. 

Jejich jazyk patří stejně jako ruština do jazykové skupiny …………………… 

Běloruskem protéká horní tok velké evropské řeky ………………………………… 

Na obrázku v učebnici je Bělověžský národní park s nejznámějším zvířetem, 

zubrem evropským, který je menším příbuzným zvířete z USA, které se nazývá 

………………  

Co si mám představit pod pojmem významný tranzitní stát? V čem spočívá 

výhoda, případně nevýhoda. 

 

  



Výchova k občanství VIII.tř., 6.-10.4. 2020, vyučující -Šebesta 

Učivo: Principy tržního hospodářství 

Trh a tržní hospodářství 

Definice trhu 

trh - oblast ekonomiky, kde se střetává nabídka s poptávkou, kde dochází ke 

směně zboží prostřednictvím koupě a prodeje 

zboží - bylo vyrobeno pro směnu, vztah mezi výrobcem zboží a jeho 

spotřebitelem zprostředkovává trh 

směnná hodnota - kvantitativní poměr, ve kterém se určité zboží na trhu 

směňuje s ostatním, přičemž specifickou formou směnné hodnoty je cena 

cena - směnná hodnota vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu, 

vyjadřuje směnný poměr mezi směňovanými statky, ukazuje množství peněz 

potřebných k uskutečnění směny daného statku 

statek - cokoliv, co zvyšuje užitek, nemusí být pouze fyzický objekt, mezi statky 

se počítají také služby 

Členění trhu 

podle území: 

místní - má podobu jarmarku nebo několika málo obchůdků v městečku 

národní - vznikl rozvojem dělby práce, ale také např. výrazným zvýšením 

dopravních možností 

světový - specializace, nejrozvinutější forma 

podle počtu zboží: 

dílčí - např. automobily, pečivo, ... 

agregátní - trh veškerého zboží, makroekonomický, jedná se o trh veškerých 

statků, tzn. souhrn všech dílčích trhů (jedná se o kategorii makroekonomickou) 

individuální - trh jediného kupujícího 

Subjekty trhu 

Ekonomické subjekty vstupují na trh s různými cíli, a to jak na straně nabídky, 

tak na straně poptávky. Jednotlivé subjekty spolu vzájemně interagují. 



Domácnost 

vstupují na trh statků a služeb jako kupující (na straně poptávky) a na trhů 

výrobních faktorů jako prodávající (na straně nabídky-pracovní síly) 

Firmy 

vstupují na trh statků a služeb na straně nabídky a na trhu výrobních faktorů na 

straně poptávky, tyto ekonomické subjekty se za prostředky získané prodejem 

pronajímají výrobní faktory, s nimiž produkují dostatečné množství produkce 

Stát 

je regulátorem (právní rámec pro fungování tržního mechanismu) a zároveň 

subjektem (sám vstupuje na trh na straně nabídky i poptávky) 

Tržní mechanismus 

pohyb poptávky a nabídky, jehož výsledkem je pohyb cen, kupující představují 

poptávku, prodávající představují nabídku. Kupující chce kupovat co nejlevněji a 

prodávající chce prodávat co nejdráže. Sladěním dojde k tržní rovnováze 

Úkoly: kromě toho, že si zapamatuješ dnešní učivo, zopakuj si (pomocí 

učebnice, sešitu, případně internetu, černě zvýrazněné pojmy.  

 

  



Chemie VIII. tř.    6.4.-8.4.2020                                                               Ing.Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, v této době karantény se opatrujte a buďte na sebe opatrní. Přeji Vám mnoho štěstí 

a zdraví. Zasílám Vám tyto úkoly pro následující období. 

1. Chtěl bych se dozvědět, jak se vám daří u samostudia. Rozumím tomu, že chemie je náročný 

předmět. Proto napište mi prosím do mailu, co vám jde nebo nejde v chemie při samostudiu, 

co bylo nejasné v předchozích pracovních podkladech.  

evzen.tarasjuk@seznam.cz 

 

2. Věřím, že jste byli určitě šikovní a vše jste „zmákli“, tak si vše shrneme a dáme si 

OPAKOVÁNÍ  

Co všechno byste už měli umět… 

1. Oxidy (názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů). 

2. Kyseliny (názvosloví, vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných prakticky 

významných kyselin). 
 

3. Teď budete potřebovat vaše zápisy, co jste dělali samostatně té 3 týdny. Přečtěte si ještě 

jednou, co jste vše napsali. 

 

4. Jako opakování a pro lepší pochopení učiva posilám odkazy na výuková videa. Kdo nemá 

možnosti připojení k internetu – jen přečíst a pochopit zápis v sešitu.  

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

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

 

 

5. Test Značky chemických prvků na již známém webu: 

https://www.umimefakta.cz/cviceni-znacky-chemickych-prvku 

 

Přeji hodně radosti, štěstí a sluníčka k Velikonocům! 

mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz
https://www.youtube.com/watch?v=bNnghkGvXVg&t=118s
https://www.youtube.com/watch?v=k_QP6daQa_0
https://www.umimefakta.cz/cviceni-znacky-chemickych-prvku


Pokyny k práci do předmětu Dějepise: 

Mgr. David Otipka 
Kdy: 6.4. – 10. 4 2020 

1) Řešení 
 

r. 1848 byla Savojská dynastie, ktérá vládla v Sardinii byla ve sjednocení neúspěšná. 

Roku 1859 Rakousko přenechalo Sardinskému panovníkovi Viktor Emanuel, také se 

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

Viktor Emanuel sardínský král 

Měl schopného premiéra CAVOURA.. 

Guseppe Garibaldi  byl italský vlastenec, generál, politik, . 

r.1860– povstání na Sicilii – proti Sicilskému králi, vedl GARIBALDI  zvítězil a ovládl celou 

Jižní Itálii. Obyvatelé jižní Itálie hlasovali a byli připojeni k Sardinskému království. 

r. 1861 proběhlo v Turýně zasedání Všeitalského parlamentu – rozhodlo se, že králem bude 

Viktor Emanuel. 

r.1866 vypukla Prusko – Rakousko válka, Itálie – stoupencem Pruska a díky vítězství Pruska 

dostává Itálie Benátsko. 

r. 1870 – byla poražena Francie ve válce Prusko – Francouzské a k Itálii se přidává také 

církevní stát. Papež ovládá pouze Vatikán, Řím. 

Hlavním městem se stává , Itálie – konstituční monarchie. 

V Itálii – velké rozdíly: 

 S – průmyslový, bohatý 

 J – zaostalý 

 

b) přečíst 

I. II. Nová látka: Francie v 2. Polovině 19. století 

a) Přečtěte si stranu 112-113 (Francie) 

b) Zápis: 

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

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

roku 1848 ). 

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

plebiscitem-všelidové hlasování) vládne jako císař Napoleon III.  

- 1) Za panování Napoleona III. se s Francie aktivně podílí na evropské politice 

a) Krymská válka proti Rusku ( snaha oslabit Rusko- hrozba narušení obchodních 

cest do Asie) 



b) Omezit vliv Rakouska v Itálii a získat vlastní vliv v této oblasti( nespolehlivý 

spojenec Sardinského království) 

c) Velký vliv v jížních státech německých zemí (např. v Bavorsku), překážka ve 

Sjednocení Německa  

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

Francie je opět republikou od roku 1871 

 2)  světová politika 

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

se v Asii (Indočína- dnešní Vietnam, Laos, Kambodža) v Africe . Velkým konkurentem 

v Africe a Asii  je Británie a Rusko.  

-Po roce 1871 se  sjednocené Německo stává největším soupeřem Francie. Strach z vlivu a 

moci Německa vede Francii ke spojenectvcí s tradičními soupeři – Ruskem a Británii 

Pocit ohrožení z Německa umocňuje ponížení z prohrané války s Pruskem a ztráta části 

francouzského území (Alsasko, Lotrínsko ) 

rozsah II. francouzského císařství(1852-

1870) 

rozsah za III. republiky (1870-1940) 

 

  



Pokyny k práci do předmětu informatika 

Mgr. David Otipka:Od  6.4. do 1O.4. 2020 

Řešení přečíst : 

1.  Buňka : Každý list se zkládá 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. 

2. 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. 

 

 

 


