
Anglický jazyk   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.  

Uděl jsem Vám tentokrát trochu jinak, bude více videa na pochopeni angličtiny. Doufám, že se bude líbit :) 

Zopakujeme pamětihodnosti Londýna. 

1. Přiraď slovíčka k obrázkům. Zkontroluj potom řešení na konci pracovního listu.  

 

2. Dej dohromady tak, aby vznikly souvětí. Přepiš do sešitu English. 
 

 
3. Podívej se na krátké video London, England. Snaž se pochopit, co nejvíce. Všimni na titulky. Vyplní 

test, jak jsi správně pochopil video. Naběhne otázka ve videu, na kterou musíš odpovědět. 

https://en.islcollective.com/video-lessons/london-england 
 

https://en.islcollective.com/video-lessons/london-england


4. Podívej se na krátké video Královská rodina (Royal Family). Snaž se pochopit, co nejvíce. Všimni na 
titulky. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=ks_baTuL4Pw&feature=emb_logo 
 

5. Podívej se na krátké   video doprava v Londýně (London transport). Snaž se pochopit, co nejvíce. 
Všimni na titulky. 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=NGRYhHduX8o&feature=emb_logo 
 

6. Podívej se na krátké   video pamětihodnosti v Londýně (London sightseeing). Snaž se pochopit, co 
nejvíce. Všimni na titulky. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=WFRR0zC70-0&feature=emb_logo  
 

7. Kdo chce něco navíc! (Nepovinné) This is London. 
https://www.youtube.com/watch?v=Gurg64h04C4 

 

ŘEŠENÍ 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 
Přeji hodně radosti, štěstí a sluníčka k Velikonocům! 

PS: Stay blessed, be happy and have a wonderful Easter! 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=ks_baTuL4Pw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=NGRYhHduX8o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=WFRR0zC70-0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Gurg64h04C4


 Fyzika 8.A  Téma :         Opakování    zvuk a akustika 

                                            Akustika 

AKUSTIKA - Je obor fyziky zabývající se vznikem zvukového vlnění, jeho šíření a vnímání zvuku sluchem. 

Akustiku dělíme na : 

Fyzikální akustika  - sleduje jak zvuk vzniká a jak se šíří 

Hudební akustika - zkoumá zvuky a jejich kombinace v souvislosti s hudbou 

Fyziologická akustika - Zabývá se vznikem zvuku v hlasivkách a jeho vnímání lidským uchem. Medicína se 

také zabývá vlivem hluku na lidské zdraví 

             Stavební akustika - Zkoumá podmínky pro dobrý poslech hudby a jiných místnostech. 

                                                       a eliminaci (odstranění) nežádoucího  šíření  hluků. 

 

Elektroakustika -      Zabývá se záznamem zvuku, jeho reprodukcí a šíření, pomocí                                                         

                                     elektrického proudu       

              Co je to zvuk ? 

Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí. Zdrojem zvuku je kmitání (chvění) pružných těles, 

které se přenáší do prostředí – zvukové vlnění. Moderním zdrojem zvuku je reproduktor. 

Dělení zvuku : 

Infrazvuk – frekvence je mezi 16 až 20 Hz. Lidským uchem neslyšitelný. Velryby, sloni, hroši ho 

používají k dorozumívání. 

Ultrazvuk – frekvence je vyšší než 20 kHz. Vnímají ho psi, netopýři, delfíni. 

Zvuk slyšitelný lidským uchem – frekvence mezi 16 Hz a  

 

 Jak se zvuk šíří ? 

            Zvuk se šíří ze zdroje pouze pružným látkovým prostředím libovolného skupenství.  

             Nejčastěji se jedná o vzduch. 

            Ve všech prostředích se zvuk šíří jako podélné vlnění. 

                                         

Zopakuj si : 

              Akustiku dělíme na : 

Fyzikální akustika  - sleduje jak zvuk vzniká a jak se šíří 

Hudební akustika - zkoumá zvuky a jejich kombinace v souvislosti s hudbou 

Fyziologická akustika - Zabývá se vznikem zvuku v hlasivkách a jeho vnímání  uchem 

             Stavební akustika - Zkoumá podmínky pro dobrý poslech hudby a jiných místnostech. 



               Elektroakustika -      Zabývá se záznamem zvuku, jeho reprodukcí.    

    

              Zvuk  

Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí.  

Dělení zvuku : 

Infrazvuk – frekvence je mezi 16 až 20 Hz. Velryby, sloni, hroši ho používají k dorozumívání. 

Ultrazvuk – frekvence je vyšší než 20 kHz. Vnímají ho psi, netopýři, delfíni. 

Zvuk slyšitelný lidským uchem – frekvence mezi 16 Hz až 20 kHz. 

              Jednotka zvuku je   1 dB (decibel) 

dB Příklady a vnímání člověkem :  

0 práh slyšitelnosti  

20 hluboké ticho, bezvětří, akustické studio  

30 šepot, velmi tichý byt či velmi tichá ulice  

40 tlumený hovor, šum v bytě, tikot budíku  

50 klid, tichá pracovna, obracení stránek novin  

60 běžný hovor  

70 mírný hluk, hlučná ulice, běžný poslech televize  

80 velmi silná reprodukovaná hudba, vysavač v blízkosti  

90 silný hluk, jedoucí vlak  

100 sbíječka, přádelna, maximální hluk motoru  

110 velmi silný hluk, živá rocková hudba, kovárna kotlů  

120 startující proudové letadlo ve vzdálenosti 300 m  

130 práh bolestivosti  

140 akustické trauma, startující proudové letadlo ve vzdálenosti 10 m  

170 zábleskový granát  

Odpověz na otázky : 

1. Co je to AKUSTIKA ? 

2. Co je to ZVUK ? 

3. JAK SE NAZÝVÁ JEDNOTKA ZVUKU ? 

4. KOLIK DECIBELŮ VYTVÁŘÍ JEDOUCÍ VLAK ? 

Správné odpovědi : 

1. Akustika je obor fyziky zabývající se vznikem zvukového vlnění. 

2. Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí.  

3. Jednotka je  1 dB ( decibel) 

4. Jedoucí vlak vydává zvuk 90 dB. 

 

 

 



8.A    HV  

Téma :  Opakování -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 

 V druhé polovině 20. stol. začíná tradiční romskou hudbu ovlivňovat hudba populární.  

Čím je to způsobeno především? 

Rozšířením rozhlasu a televize. 

Romové začínají více pronikat do nových hudebních oblastí (pop music a rock), vytvářejí svérázné 

směsice, v nichž dominují: emotivní projev a velká dávka muzikálnosti. 

Romské kapely začínají veřejně vystupovat, nahrávají hudební nosiče a účastní se festivalů. 

K významným hudebním osobnostem tohoto žánru patří Věra Bílá a Kale. 

     V písních Věry Bílé se mísí prvky tradiční romské hudby s prvky   španělské a latinskoamerické hudby. 

Mezi další známé osobnosti Rompopu patří:  

 Čilágos, Ida Kelarová a Romano Rat, Terne Čhave, Točkolotoč ad.. 

 

Odpověz na otázky : 

1. Čím se liší Rómská hudba? 
2. Která zpěvačka používá prvky španělské hudby? 
3. Kdo je to Čilágos ? 

 

            Řešení : 

1. Variabilitou ( rozmanitostí ) 
2. Věra Bílá  
3. Čilágos je 13-ti členný soubor z ČR, který hraje východoslovenský folklór z okolí Košic. 

 

 



Český jazyk 8. ročník 

(úkoly 6. 4. – 10. 4. 2020) 

 

 

VELIKONOČNÍ ČESKÝ JAZYK 

 

 Tento týden bude vašim úkolem jednoduchá práce s textem. Přečtěte si následující text a odpovězte na 

otázky pod ním. Odpovědi si zapište do sešitu nebo mi pošlete emailem. 

 

 V tomto nebo i příštím týdnu si pusťte některý (nebo i všechny) z těchto filmů, všechny jsou o životě Ježíše 

Krista. Nejnovější je film Umučení Krista (USA, 2004) – první odkaz, možná máte možnost si stáhnout 

dabované, zkuste si najít, mohlo by se vám to líbit – film je o posledních hodinách Ježíšova života.  

 

https://www.zkouknito.cz/video_177218_umuceni-krista-cz-tit-cely-film  - Umučení Krista (USA, 2004) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qnXDCBuBjzk    - Ježíš (USA, 1979) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fc8bzuXboq8&list=PL_RSwAphtWnNhJ6jSeQiywG4V3lPTMRY0&index=

1     - Ježíš – království bez hranic 

 

 A jedno krátké pravopisné velikonoční cvičení: 

 

Doplňte správně i/y: 

vel_konočn_  zv_k_, nesm_te, mrač_t, j_nak, Zelen_ čtvrtek, mus_te, om_t se, nebudete nemocn_, 

hospod_ně, mus_,v_chodem, smet_, blech_, na kř_žovatku, v dnešn_ době, j_me, pro zdrav_, Velk_ pátek, 

l_dé se chod_l_ m_t do potoka, chorob_ se v_h_bal_, n_c, nej_me, na B_lou sobotu, z ohořel_ch dř_vek, 

kř_žek, pole b_lo, doma se ukl_zelo a b_l_lo, mazance a beránc_ se pekl_, pomlázky se pletl_, Vel_konočn_ 

ponděl_, za omlazen_, dávaj_, krasl_ce 

 

Práce s textem (přečtěte si text a odpovězte na otázky pod ním) 

Velikonoce jsou tradiční oslavou jara, současným jazykem nazývané Svátky jara. Tyto svátky bývaly v 

minulosti významnější než Vánoce. V některých zemích je tomu tak i dnes (Francie, Německo). V naší zemi 

stejná důležitost zůstala jen v některých oblastech, například na Moravském Slovácku. Ale i v současné 

době se tento svátek v rodinách traduje aspoň v minimální míře, tj. v podobě „obchůzky s pomlázkou 

(tatarem, mrskačkou,…)“ po příbuzných či známých.  

Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky křesťanské církve. Jsou spojené s památkou umučení a vzkříšení 

Krista, je to vzpomínka na jeho zmrtvýchvstání.  

https://www.zkouknito.cz/video_177218_umuceni-krista-cz-tit-cely-film
https://www.youtube.com/watch?v=qnXDCBuBjzk
https://www.youtube.com/watch?v=Fc8bzuXboq8&list=PL_RSwAphtWnNhJ6jSeQiywG4V3lPTMRY0&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Fc8bzuXboq8&list=PL_RSwAphtWnNhJ6jSeQiywG4V3lPTMRY0&index=1


Silnou tradici měly Velikonoce již v době předkřesťanské. Prapůvodně tento svátek souvisel se svátkem 

nomádských pastýřů a byl spojen s obětováním mladých zvířat, především beránka. Měl pravděpodobně 

návaznost na sedmidenní svátek Pesach, kterým si Židé připomínali vysvobození z egyptského zajetí.  

Velikonoce se slaví vždy po jarní rovnodennosti, první neděli po jarním úplňku. Tímto způsobem stanovená 

neděle může být mezi 22. březnem a 25. dubnem.  

Pašijový týden – je to poslední týden před Velikonocemi.  

Modré pondělí, Žluté úterý – v tyto dny se ve všech chalupách gruntovalo (uklízelo).  

Škaredá středa – tento den se nesměl nikdo na nikoho mračit, aby se nemračil po celý rok.  

Zelený čtvrtek – název dostal podle zelené barvy Olivové hory, kde začalo Kristovo utrpení. Tento den bývá 

zvykem připravovat jídlo ze zelené zeleniny nebo bylin (špenát, šťovík, mladá kopřiva apod.), aby byl 

člověk po celý rok zdráv. Zvyk měl poměrně reálný základ. Na jaře je totiž nutné dostat do těla vitamíny a ty 

jsou obsaženy právě v zelených jídlech.  

Velký pátek – je to den ukřižování Krista, dne hlubokého smutku, kdy se konaly mše a při bohoslužbě v 

katolických kostelech se pouze zpívalo a četly texty.  

Bílá sobota – v mnohých krajích bývalo zvykem v tento den světit oheň před kostelem. Od tohoto ohně se 

zapálila velká Velikonoční svíce (Paškál) a pomocí ní se oheň obřadně přenesl do kostela.  

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) – je to den Zmrtvýchvstání Krista. Vrcholí velikonoční svátky, 

končí půst.  

Velikonoční pondělí – k tomuto dni se žádné důležité liturgické úkony nevážou, o to významnější je z 

hlediska zvyků.  

České Velikonoce charakterizuje živá tradice – „velikonoční pomlázka“. Je to obyčej, kdy chlapci obcházejí 

domy s pomlázkou spletenou z vrbového proutí a zdobenou stuhami. Pomlázka je symbol předávání síly, 

zdraví a svěžesti (omlazení). Šlehány jsou dívky a ženy, aby byl zdravé, veselé a pilné. Odměnou za 

pomlázku jsou malovaná vajíčka. [1]  

 

Otázky k textu (odpovězte a zapište do sešitu): 

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s výchozím textem, či nikoli:  

1.1 Velikonoce jsou nazývány Svátky jara. ANO – NE  

1.2 V současné době jsou u nás Velikonoce významnější svátky než Vánoce. ANO – NE  

1.3 Velikonoce jsou spjaty s osobou Ježíše Krista. ANO – NE  

1.4 Velikonoce vznikly v době křesťanské. ANO – NE  

1.5 Velikonoce byly spojeny jedině s obětováním beránka. ANO – NE  

1.6 Sedmitýdenní svátek připomínající vysvobození Židů z egyptského zajetí se jmenuje Pesach. ANO – NE  

1.7 Každým rokem se Velikonoce slaví ve stejný den. ANO – NE  



1.8 První týden po Velikonocích se nazývá Pašijový týden. ANO – NE  

1.9 Ježíš Kristus byl ukřižován v pondělí. ANO – NE  

1.10 Na Zelený čtvrtek máme jíst zelené jídlo kvůli vitamínům. ANO – NE  

1.11 Na Škaredou středu se musíme všichni mračit. ANO – NE  

1.12 Velikonoční pondělí je den Zmrtvýchvstání Krista. ANO – NE  

1.13 Velikonoční nedělí končí doba půstu. ANO – NE  

1.14 V pašijovém týdnu se dva dny uklízelo. ANO – NE  

1.15 Tradicí v české republice je velikonoční pomlázka. ANO – NE  

1.16 Odměnou za pomlázku jsou velikonoční zajíčci. ANO – NE 

 

 

  



Matematika 8A – 6. 4. – 12.4. (R. Křístková) 

Tentokrát to bude rychlovka – ani vám to nepřijde, ale čtvrtek a pátek měly být velikonoční prázdniny a tak máme 

práci jen na dvě hodinky.  Zkontrolujete si vyřešené úkoly z rovnic a úkol z minulého týdne ze statistiky. No a sami 

si jen jeden podobný příklad ze statistiky zkusíte spočítat.  

Vyfocené úkoly poslal jenom Aleš a s Natkou a Maruškou jsme pracovaly přes zprávy.  Pokud máte hotovo, 

zkontrolujte si, pokud ne dopište řešení do sešitu. 

Řešení rovnic: 

x+ 25 = 26          |-25 
      x  = 26 – 25 
      x  = 1   
Zkouška: 
L= x+25 = 1+25 = 26 
P= 26 
L=P 
 

        25 = x + 20    |-20 
25 – 20 = x    
           5 = x 
Zkouška: 
L=25 
P=5+20 = 25 
L=P 

       25 = 7 + x     |-7 
25 – 7 = x 
      18  = x 
Zkouška: 
L=25 
P=7+18 = 25 
L=P 

        27 = 15 + x      |-15 
27 – 15 = x 
         12 = x  
Zkouška: 
L=27 
P=15+12 = 27 
L=P 

        24 = x + 19    |-19 
24 – 19 = x 
           5 = x 
Zkouška: 
L= 24 
P= 5+19 = 24 
L=P 
 

19 + x = 30          |-19 
        x = 30 – 19 
        x = 11 
Zkouška: 
L=19+11=30 
P=30 
L=P 
 

18 + k = 30           |-18 
         k = 30 – 18 
         k = 12 
Zkouška: 
L=18+12=30 
P=30 
L=P 

 

 

      2 =  
𝑥

3
   |  ∙ 3 

2 ∙  3  = x 
      6  = x 
Zkouška: 
L=2 
P=6:3 = 2 
L=P 
 

      42 = 7x     | : 7 
42 : 7 = x 
        6 = x 
Zkouška: 
L=42 
P=7 ∙ 6 
P = 42 
L=P 
 

𝑥

4
= 9          |  ∙ 4 

x = 9  ∙ 4 
x = 36 
Zkouška: 
L=36:4 = 9 
P=9 
L=P 

   9 = 9x      | :9 
9:9 = x 
   1 = x 
Zkouška: 
L=9 
P=9  ∙ 1 = 9 
L=P 
 
 

𝑥

5
= 3         |  ∙ 5 

x = 3  ∙ 5 
x = 15 
Zkouška: 
L = 15 : 5 = 3 
P= 3 
L=P 

   6 = 3x     |: 3 
6:3 = x 
    2 = x 
Zkouška: 
L=6 
P=3 ∙2 = 6 
L=P 

 

Minulý týden jste dostali i jeden příklad ze statistiky – tady je jeho ŘEŠENÍ (pokud jsi neudělal, opiš, jinak si jen 

kontroluješ)  

 Věděl jsi, že Tonda házel 10krát s hrací kostkou a postupně dosáhl těchto hodnot:  4, 6, 2, 5, 5, 2, 2, 5, 1, 6.  

 urči absolutní četnost – to je počet jednotlivých hodů (kolikrát hodil 1, 2, 3, 4, 5, 6.) 

Hozené číslo 1 2 3 4 5 6 

Absolutní četnost 1 3 0 1 3 2 



  

 urči aritmetický průměr – sečteš všechny hozené čísla a vydělíš počtem hodů. 

Tonda hodil 4+6+2+5+5+2+ 5+2+1+6 = 38                …. Co hodil, vidíš v zadání 

Nebo z tabulky můžeš počítat kolikrát, které číslo hodil a napsat 

  1 ∙ 1 + 2 ∙ 3 + 0 ∙ 3 + 1 ∙ 4 + 3 ∙ 5 + 2 ∙ 6 = 1+6+0+4+15+12=38 

Hodil desetkrát, tak spočítáš  38:10 = 3,8 

Aritmetický průměr je 3,8 

 urči modus – které číslo padlo nejčastěji, to je modus 

třikrát padla 2 a 5. Modus  je tedy 2 a 5 

Mod = 2 a 5 

 urči medián dosažených hodnot na kostce. 

 Seřadím hozená čísla podle velikosti 
od nejmenšího a najdu číslo 
uprostřed – tady budou uprostřed 
dvě čísla. 
Uprostřed je 4 a 5 – spočítám jejich 
průměr, tedy 
Sečtu čísla uprostřed a pak         
Součet vydělím počtem čísel 
 4 + 5 = 9  
9 : 2 = 4,5 
 
Med = 4,5 
 

  

ÚKOL DO SEŠITU: 

Tento úkol bude trochu i z informatiky. Ve vaší uzavřené skupině na FB zjistíte, ve kterém měsíci se každý z vaší třídy 

narodil. Chci vidět ve skupině na FB, že se domlouváte a píšete si měsíc svého narození. Jeden z vás zveřejní 

příspěvek a ostatní pod něj budou psát, abyste mohli úkol vyřešit. Dostanete statistický soubor -  18 čísel 

(měsíců), kdy jste se narodili. Pak určíte absolutní četnost, aritmetický průměr, modus i medián těchto čísel a 

vyfocené pošlete na email nebo ve zprávě na FB stránce školy do 9. 4. 20:00hod. 

Pomůžu vám dvěma tabulkami: 

1. Do této si zapiš, kdy se kdo narodil (abyste se vlezli na řádek, jsou dvě tabulky – holky a kluci): 

Kdo Adrian Mates Zdenda Emil Pavel JP Aleš Franta Jarda 

Měsíc           
 

Kdo Kami Julča Klaudi Natka Květa Vendy Jana Míša Maruška 

Měsíc           
 

2. Tady si dopiš, kolik z vás se ve kterém měsíci narodilo 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

četnost             
 

 

 



NĚMECKÝ JAZYK (studijní opora pro 8. ročník, od 6. 4. 2020) 

 

Zdravím osmáci, 

jelikož jsem vám minule zadával pouze slovní zásobu, kontrola tak není nutná (pokud pracujete poctivě).  

Možná jen při pravopisu použijte i translator, odhalí vám výslovnost, kterou vám teď nemám možnost 

přiblížit, jako v běžné hodině. 

 

OSTERN – VELIKONOCE  

(WIDERHOLUNG – OPAKOVÁNÍ) 

 

Lies den Text und übersetz, schreib ins Heft (přečti text a přelož, napiš do sešitu): 

Der Frühling beginnt am 21. März und am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond feiert man 

das Fest des Frühlings–Ostern. Ostern ist auch das Fest der Auferstehung Christi. Ostern ist das älteste Fest 

der christlichen Kirche. Das Wort Ostern kommt von dem Namen der germanischen Gottin Ostara. Ostara 

war die Frühlingsgottin. 

Die Vorbereitung auf das Fest beginnt schon eine Woche vor dem Ostersonntag. 

Die Leute räumen ihre Wohnungen auf, sie schmücken die Tische und Vasen mit bemalten Eier. 

 

Wortschatz + Sätze (Slovní zásoba + věty) Napiš do sešitu, přelož (dle možností) 

Typisch Ostern: 

1. Osterwoche: 



Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag, Ostermontag 

2. Osterhase 

Er versteckt die Ostereier im Gras, im Gebüsch oder irgendwo im Hause. Die Kinder suchen die Eier am 

Ostermontag. Es macht ihnen viel Spaβ. 

3. Ostereier 

Die Eier sind Symbolen des Lebens. Die Leute schmücken die Eier mit Farben, mit Wachs. 

4. Osterspeisen: 

Ostereier, Osterlamm, Osterbrot 

Schreib einen Ostergruβ: (Navrhni pohlednici a napiš velikonoční přání.) 

Ostrau, den 3. April 

 

 

Frohe Ostern 

Wünscht ______________   

 

Pozn. sloveso wünschen – přát (si) 

Možnosti: 

1. Frohe Ostern – Veselé Velikonoce 

2. Fröhliche Ostern – Veselé Velikonoce 

3. Ein frohes Osterfest – Veselé velikonoční svátky 

4. Ein fröhliches Osterfest – Veselé velikonoční svátky  

 

TIP! Poslechni si velikonoční koledu: https://www.youtube.com/watch?v=YVHhxwhUojQ 

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


DĚJEPIS, 8. ročník – opora od 6. 4. 2020 

 

Řešení kvízu a odpovědi na otázky: 

 

KVÍZ – měli jste vytvořit spojení „PARNÍ STROJ“ 

OTÁZKY: 

a) Kdo je autorem tohoto vynálezu? Angličan James Watt 

b) Kde našel uplatnění? v mnoha oborech lidské činnosti – v důlním průmyslu (čerpání vody z dolů), 

v hutích, při válcování železa, dopravě - tažení vozů, k pohonu lodí, vlaků aj. 

c) Kdo sestrojil první parní stroj v Čechách? na poč. 19. století ho sestrojil Frantiček Josef Gerstner 

d) Který český vynálezce předvedl v roce 1815 parovůz a v roce 1817 paroloď? Josef Božek, podívej se na 

odkaz: https://www.idnes.cz/auto/historie/bozkuv-parovuz.A150911_172123_tec_technika_erp 

e) Kdy přijela do Prahy první lokomotiva? mezi roky 1837 – 1839 byla mezi Vídní a Brnem vybudována 

první parostrojní železnice, 1845 – spojení s Prahou. 

f) K uvedeným osobnostem přiřaď vynálezy:  

GEORGE STEPHENSON – vynález lokomotivy 

ROBERT FULTON – vynález parolodě 

 

NOVĚ: Podívej se na krátká videa o Velikonocích. Následně napiš 5 informací, které tě zaujaly:  

1. Osud Ježíše Krista I. https://edu.ceskatelevize.cz/osud-jezise-krista-i-5e44192317fa7870610ed453 

2. Osud Ježíše Krista II. https://edu.ceskatelevize.cz/osud-jezise-krista-ii-5e44192517fa7870610ed474 

3. Vzkříšení Ježíše Krista: https://edu.ceskatelevize.cz/vzkriseni-jezise-krista-5e44192317fa7870610ed455 

4. Význam Velikonoc: https://edu.ceskatelevize.cz/vyznam-velikonoc-5e44192517fa7870610ed470 

 

Informace: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

  

https://www.idnes.cz/auto/historie/bozkuv-parovuz.A150911_172123_tec_technika_erp
https://edu.ceskatelevize.cz/osud-jezise-krista-i-5e44192317fa7870610ed453
https://edu.ceskatelevize.cz/osud-jezise-krista-ii-5e44192517fa7870610ed474
https://edu.ceskatelevize.cz/vzkriseni-jezise-krista-5e44192317fa7870610ed455
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Finanční gramotnost – 8     úkoly na týden – 6.4-12.4. 

 

Opakování – zapiš do sešitu 

 

Napiš a vymysli článek v kterém použiješ tato slova (minimálně 10 vět) 

 

banka, peníze, obchod, půjčka, tatínek, bankomat, prodej, auto, dluh, škola 

 

ZEMĚPIS 8. ROČNÍK 

(úkoly na týden 6. 4. – 10. 4. 2020) 

 

 

 tento týden si dáme tematicky i v zeměpise na téma Velikonoce 

 vašim úkolem bude zpracovat krátkou prezentaci na téma Velikonoce v Evropě 

 můžete v PowerPointu, kdo zvládne, nebo ve Wordu. Kdo nemůže elektronicky, zpracuje do sešitu. Jak to 

komu vyhovuje. 

 Vašim úkolem bude porovnat velikonoční tradice v České republice a dalších dvou evropských zemích. 

 

Postup: 

 Podívejte se na politickou mapu Evropy a vyberte si z ní dva státy (zkuste vybrat takové dva, které nejsou 

sousedy a neleží blízko u sebe (např. jeden, který leží na jihu Evropy a jeden, který leží na severu Evropy; 

nebo východ-západ) 

 Na internetu si najděte informace o tom, jak se v které zemi Velikonoce slaví (např. jaké mají zvyky a tradice, 

co je pro ně typické, co na Velikonoce jedí nebo třeba i jak dlouho mají děti o Velikonocích prázdniny, zkrátka 

všechno zajímavé, co se vám podaří zjistit). Můžete vložit i obrázky, videa… 

 Všechny tyto informace zapište a zjistěte i o naší republice (jak slavíme Velikonoce my, co jíme, co děláme, 

jaké máme zvyky apod.) 

 Určitě zjistíte spoustu zajímavých věcí, o kterých jste nevěděli (třeba, že u nás tradiční šlehání holek jinde 

v Evropě nenajdete, v každé zemi najdete na svátečním stole o Velikonocích jinou dobrotu apod.) 

 

 Kdybyste si nevěděli rady, pište, ptejte se! zkoberska@post.cz 

 Hotovou práci mi pak pošlete na email nebo si uchovejte v sešitě. 

 

 

 

mailto:zkoberska@post.cz


8.třída - opáčko z chemie  - NEPIŠ SI, JEN OPAKUJ 

Síra – S 

- Pevný, žlutý, nekovový prvek 

- Nachází se poblíž sopek a např. i v uhlí 

- Při zahřívání houstne, barva se mění na hnědou (podobá se medu) a stává se plastickou 

- Hoří modrým plamenem 

Reakcí síry s kyslíkem vzniká oxid siřičitý a oxid sírový. 

Reakcí oxidu siřičitého s vodou vzniká kyselina siřičitá. 

Reakcí oxidu sírového s vodou vzniká kyselina sírová. 

Kyselina siřičitá – žíravá kapalina, kterou používají vinaři k desinfekci sudů od vína. 

Kyselina sírová – žíravá kapalina, která je těžká….1litr váží 1,8kg 

Lijeme vždy KYSELINU DO VODY!!! Věřím, že víš, proč ne naopak. 

 

Uhlík – C 

Černý – tuha (grafit) – máme ho v obyčejné tužce (atomy jsou ve vrstvách  - ulamují se) 

Průhledný – diamant – tvrdý nerost – používáme jej do šperků nebo s ním řežeme sklo (atomy drží pevně u 

sebe) 

 

Uhlík hoří = reaguje s kyslíkem. Vzniká pak oxid uhličitý (tj. hoření za přístupu vzduchu) nebo vzniká oxid 

uhelnatý (tj. hoření za nepřístupu vzduchu. 

Oxid uhličitý – těžký plyn, je obsažen ve vzduchu, nepodporuje dýchání ani hoření 

Oxid uhelnatý – lehký plyn, není obsažen ve vzduchu, je jedovatý! 

 

Uhlík je v uhlí. Uhlí máme černé (starší) a hnědé (mladší). 

Z uhlí se také vyrábí: dehet, svítiplyn a koks 

Opakujte si prvky. Jak nastoupíme do školy, budeme pokračovat v názvosloví (začali jsme Halogenidy a 

Oxidy), což jsme dále nedodělali. 

Na mail zs.novakovajana@seznam.cz mi napište, jestli všemu rozumíte . Aspoň budu mít přehled, kdo se tu 

aspoň podívá . Mějte se hezky a ať to všechno dobře dopadne  

 

 

  

mailto:zs.novakovajana@seznam.cz


Informace pro vycházející  - čtěte si tuto stránku s rodiči 

Vzkaz pro všechny, 

 kteří v tomto školním roce končí povinnou školní docházku: 

 

Ještě před 11.3. 2020 jsem vám, kteří jste byli ve škole, nalepila lísteček do ŽK s otázkou pro 

rodiče, zda jste podali přihlášku na školy. Další věc byla, aby tam rodiče napsali kódy, které 

vám střední škola přidělí. 

Napište mi tedy znovu na mail zs.novakovajana@seznam.cz 

1) zda jste obě přihlášky na střední školy odevzdali 

2) a zda již máte čísla kódů, pošlete mi je 

 
 

K přihláškám: ne všichni, kteří mi tvrdili, že přihlášku odevzdali tak udělali!!!!!!  

Pokud jste tak neučinili, volejte do příslušných škol a domluvte se na dalším postupu. 

Pokud potřebujete poradit, pište na mou výše psanou adresu nebo mi volejte na školní 

telefony (jsou na ŽK dítěte). 

 

Zápisový lístek – je formulář, který musíte odevzdat  na příslušné škole, kde jste byli 

přijati (informace máte na pokynech, které jsem vám předala na podzim). Na předání 

tohoto zápisového lístku se domluvíme až po tom, co mi napíšete na mail informaci o 

odevzdaných přihláškách a kódech.  
Žák bude odevzdávat zápisový lístek až v době, kdy bude znát výsledek z obou škol (oborů), na 

které se hlásí, jelikož zápisový lístek může uplatnit pouze jednou. 
 

 

Vy, kteří budete dělat přijímací zkoušky : 

1) sledujte stránky těchto škol 

2) znění zákona k přijímacímu řízení na SŠ naleznete na stránkách MŠMT zde: 
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-

nekterym?highlightWords=informace+nov%C3%A9mu+z%C3%A1konu 

  

Tam se podívejte na: Schéma přijímací zkoušky – je to tam hezky rozepsáno, co a jak  

 

3) Ve zkratce: přijímací zkoušky ve SŠ pro šk.rok 2020-2021 proběhnou nejdříve 14 dnů 

ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků. Konkrétní termín jejího konání stanoví 

ministerstvo – viz pokyny na stránkách MŠMT. 

 

Jednotné přijímací zkoušky  

4) Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo zvoleno, aby 

se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na 

druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram 

přijímacího řízení.  

mailto:zs.novakovajana@seznam.cz
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5) Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení? Využití známek 

na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je 

velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi 

uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los.  

6) V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani 

školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy 

zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale 

mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle 

termínů stanovených ministerstvem.  

7) Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se 

tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, 

na které žák jednotnou zkoušku nekoná.  

8) Přijímací zkouška sama o sobě o přijetí nerozhoduje, ale je pouze jednou částí přijímacího řízení na 

střední školu. Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem také podle 

hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledků školní přijímací zkoušky, je-li 

stanovena, případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy 

uchazeče.  

9) Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. 

Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout 

dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě 

vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný 

zápisový lístek.  

 

Ať to všechno dobře dopadne          Nováková Jana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Předmět: Přírodopis 

Třída: 8.A 

Vyučující: Mgr. Radka Hanusová 

Období: 6.4. - 8. 4.2020 

Moji milí a pilní žáčci, zdravím vás – tento týden si zopakujeme, co jsme se spolu na dálku naučili  
Tentokrát vám správné řešení nenapíšu, zkuste sami – zopakujte si z minulých týdnů, pokud nebudete 
vědět, správné doplnění se dozvíte v dalším týdnu. 

Opakování – smysly, hormony 

1) Smysly - podle obrázku si zopakuj stavbu ucha: 

 

Doplň: 

- ucho se dělí na 3 části – 1)……………….2)………………..3)…………………… 

- vnější ucho tvoří tyto části 1)………………………2)……………………………….,  

- bubínek je tenká blanka mezi ……………………..a………………………uchem, 

- ve středním uchu jsou tři sluchové kůstky 1)……………………………………, 

   2) ………………………………………..a 3) ………………………………………………….., 

-  kůstku s názvem hlemýžď najdeme ve ……………………………………………,  

- informace ze zvukové vlny je vedena do mozku ……………………………………...nervem, 
- rovnovážné ústrojí nejdeme ve……………………………………………………….., 

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

- smyslové buňky chuti se nazývají……………………………………………………..,                   - 

             - zopakuj si podle obrázku, kde kterou chuť vnímáme: 
               1- hořká,  2-kyselá, 3-slaná, 4-sladká               

                                         
2) Hormonální řízení lidského těla 

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

výměna, rozmnožování a funkce jednotlivých orgánů. 

 



Doplň: 
- Hormony se tvoří ve …………………………………., 
- do celého těla jsou roznášeny ………………….., 
- jejich nedostatek nebo nadbytek vede k závažným onemocněním-např. nedostatek  
  inzulínu - …………………….  

 

Naše příští učivo bude nejzajímavější – dozvíme se něco o mozku . Na jeden příběh o činnosti 
mozku se můžete také podívat v televizi ve středu 8. 4. od 14.50 h na Prima zoom – Cesta do 
hlubin mozku. 

HEZKÉ VELIKONOCE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vo – 8        6.4.-12.4. 

 

Vylušti tajenku: 

1.          Zvířátko ve vlasech 
 

2.                           - T 

 

3.     Pták se žlutým zobákem                                               a 

černým peřím 

          

 4.    Část obličeje 

 

  5.  Pec napiš pozpátku            

 

Svátky jara jsou: _________________________________                                              

 

2.Napiš, nakresli do bublin, co si představíš, když se řekne Velikonoce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

   

   

   

   

VELIKONOCE 

 



VÝTVARNÁ VÝCHOVA - DÍVKY 

Pěkný den vám všem! Protože je před Velikonocemi, můžete si vyzkoušet zdobení vajíček 

nebo vyrobit různé velikonoční dekorace. Není to povinný domácí úkol. Hezké svátky! 

VAJÍČKA S PAPÍROVOU DEKORACÍ 

Potřebujeme: odmaštěná a čistá vajíčka, nůžky, barevný papír (nejlépe 
barevné ubrousky) a lepidlo.  

Z barevných papírů vystřihneme jarní (květiny, broučky, trávu), 
velikonoční (zajíček, pomlázka, vajíčka) nebo jiné motivy, zadní stranu 
potřeme lepidlem a přitiskneme na vajíčko. To musí být umyté a 
dokonale usušené. 

ČERVENOHNĚDÁ VAJÍČKA  - BARVENÍ V CIBULOVÝCH SLUPKÁCH  

Barvení vajíček v cibulových slupkách nám zajistí krásná vajíčka hnědo červené barvy. Pokud bychom 
chtěli sytě hnědá vajíčka, tak ke slupkám navíc přidáme hodně silný černý čaj. 

Potřebujeme: cibulové slupky, čím více, tím lépe), trochu octa, 
vodu, odmaštěná a čistá vajíčka 

Do hrnce dáme cibulové slupky, trochu octa a vodu a vše 
důkladně povaříme. Slupky scedíme a do hotového nálevu 
vložíme natvrdo uvařená vajíčka a v nálevu je necháme přes 
noc. Anebo stejným způsobem vložíme do hrnce slupky 
z cibule, vodu a ocet, krátce povaříme a během varu vložíme 
syrová vajíčka. Vše povaříme asi 5-8 minut a hrnec odstavíme 
z plotny. Uvařená vajíčka ještě do druhého dne ponecháme 
pozvolna stydnout a barvit v nálevu. 

Případně můžeme na vajíčko před barvením položit nějaký lístek rostliny a obojí dát do staré silonky nebo 
obvazu a zavázat a pak dát do nálevu. Pod lístkem zůstane vajíčko bílé. 

ZDOBENÍ VAJÍČEK SAMOLEPKAMI 

Postup: Obyčejnou samolepku přilepíme na obarvené vajíčko.  
Pokud budeme používat samolepku na vodní bázi, nejdřív ji vystřihneme z archu a namočíte na pár vteřin 
do teplé vody. Obrázek je natištěný na takové průhledné folii, která se vodou uvolní z podkladu. Pak 
obrázek přesuneme na vejce, vytlačíme vzduchové bubliny a necháme zaschnout 

https://primanapady.cz/clanek-2295-tipy-na-prirodni-barveni-vajicek/galerie/3


Tady najdete pár nápadů, jak se z papíru dají vyrobit 
jednoduché závěsné dekorace. Tady byste mohli zaměstnat 
své mladší sourozence. 
Stačí vystřihnout z papíru vajíčka nebo zajíčky (nejjednodušší 
je udělat si jednu šablonu a pak už jen několikrát obkreslit. 
Vystřihnuté zajíčky a vajíčka obarvit nebo polepit a zavěsit na 
nit nebo šňůrku. Případně slepit vajíčka do tvaru věnce.  

 
 

  
 

                     

A tady 3 možnosti, jak vyrobit dekoraci z  roličky od toaletního papíru (pokud nemáte, stačí 

vystřihnout obdélník 10 krát 12 cm a na kratší straně slepit). 

       

 

A na další straně najdete něco pro hospodyňky: 

Vajíčka natvrdo můžete servírovat i jinak. 

 



 

Videonávod na kuřátka najdete pod tímto odkazem: 

https://cz.pinterest.com/pin/368450813248495856/ 

 

A tady najdete návod na jednoduché velikonoční perníčky:  https://www.prozeny.cz/clanek/velikonocni-

pernicky-55063 

Na těsto budete potřebovat: 
 400 g hladké mouky 
 140 g cukru moučka (nebo 100 g cukru + 3 lžíce medu) 
 50 g másla 
 2 vejce 
 2 lžíce medu 
 1 lžička sody 
 1 lžička koření do perníku 
 1 lžička citronové kůry 

Na potření: 
 1 ks žloutku 

Na polevu: 
 1 ks bílku 
 150 g cukru moučka 
 1 lžička citronové šťávy 
 1 lžička škrobu 

Přesný recept je na další straně. 

 

1: Na těsto prosejte do větší mísy hladkou mouku a moučkový cukr. Přidejte máslo nakrájené na kostičky, 
vejce, med, sodu, perníkové koření a citronovou kůru nastrouhanou najemno. Promíchejte velkou lžící a 
pusťte se do těsta rukama. Dlouho to bude vypadat, že je poměrně suché – nelekejte se a pracujte dál. Po 
chvíli se hmota začne spojovat a vznikne pevné nelepivé těsto. Zabalte ho do fólie a nechte v chladu uležet 
alespoň dvě hodiny. 

https://cz.pinterest.com/pin/368450813248495856/
https://www.prozeny.cz/clanek/velikonocni-pernicky-55063
https://www.prozeny.cz/clanek/velikonocni-pernicky-55063


2: Oddělte z jednoho vajíčka žloutek od bílku. K žloutku přidejte pár kapek vody a dobře rozmíchejte, bílek 
si odložte ke zdobení. 

3: Předehřejte troubu na 160 °C, vál jemně poprašte hladkou moukou a rozválejte těsto na placku vysokou 
asi 4 mm. Vykrajujte perníčky a v předehřáté troubě pečte asi 8–10 minut. 
Perníčky nepřepečte, opravdu jim stačí pár minut.  

4: Hned po vytažení z trouby perníčky potřete rozmíchaným žloutkem a nechte je úplně vychladnout. 

5: Na polevu dobře prosejte moučkový cukr a škrob, bílek můžete také přecedit, aby byla výsledná poleva 
opravdu hladká a neucpávala zdobicí sáček. Přidejte pár kapek citronové šťávy a vařečkou třete do 
požadované hustoty. Podle velikosti bílku budete muset hustotu ladit – přidejte ještě cukr, nebo naopak 
kapku citronové šťávy tak, aby se provázek polevy, který stéká z vařečky, hned nevpil do zbytku. 

6: Polevou naplňte zdobicí sáček, odstřihněte opravdu malý růžek a perníčky ozdobte podle své fantazie 

 

Ať se vám výrobky povedou, krásné velikonoční svátky! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 


