
JČ pro 8.třídu  14.- 17.4.2020 
Mgr.Matylda Richterová 

 
1. Kontrola a oprava úkolů z předešlých týdnů : 

Ze čtvrtého týdne : 

3) Odysseus- jaké charakterové vlastnosti by mohl mít ? 

     Byl odvážný, chytrý, vytrvalý, vynalézavý apod.  

 

6) Přepiš do sešitu ( nebo na papír) 10 vět s použitím tzv.DUÁLu 

     ( párové části lidského nebo zvířecího těla ) : 

 

      Díval se na mne svýma modrýma očima. 
 

      Kůň hrabal všema čtyřma nohama. 
 

      Nosil bych tě na rukou. 

 

      Doneslo se to i k tvým uším ? 

 

      Klečel před ní na kolenou. 
 

      Přivinula své dítě k prsům. 

 

      Měla šaty s odhalenými rameny. 

 

      Podívej se mi do očí ! 

 

      Po nehodě zůstal bez nohou. 
 

      Udělej to vlastníma rukama. 

 

2. Opakování a kontrola z třetího týdne :   

2) Urči druhy vedlejších vět v textu : 

    

 1- VV přívlastková 

    

 2- VV přípustková 

    

 3- VV příslovečná příčinná 

    

 4- VV přívlastková 

 

3) Slovesa, která byla v textu : 

     byl, proslavil se, chytá, stal se, psal se, mělo, získal, vyjadřuje, šokovaly.  

 

 

 



4) Urči u těchto sloves VID DOKONAVÝ  nebo  NEDOKONAVÝ ( a vymysli opak) : 

 

                                                 proslavit                        slavit 

 

                                                 chytnout                        chytat 

 

                                                 stát se                             stávat se 

 

                                                 získat                               získávat 

 

                                                 vyjádřit                           vyjadřovat 

 

                                                                                          šokovat 

3. Opakování a kontrola z druhého týdne : 

2) Urči v textu slovní druhy ( číslem) : 

Robert Fulghum (1), je (5), současný, americký (2), spisovatel (1), který (3), je (5), známý (2),  
 
po (7), celém (2), světě (1), ve (7), svém (3), životě (1), si (3), vyzkoušel (5), mnohá (2),  
 
zaměstnání (1), byl (5), pastorem, učitelem, zpěvákem, malířem, kovbojem, barmanem (1), 
 
má (5), několik (4), vysokoškolských (2), diplomů (1), ale (8), mluví (5), o (7), sobě (3), jako (8), 
 
o (7), samoukovi (1), vyšlo 5), mu (3), mnoho (4), knih (1), prodalo se (5), přes (7), čtrnáct  
 
(4), miliónů (1), výtisků (1), jeho (3), povídky, úvahy, romány (1), jsou (5), tedy (8), u (7),  
 
čtenářů (1), velmi (6), oblíbené (2).  
 
3) Vytvořená příslovce ( z přídavných jmen) : 
 
     zajímavě, zkušeně, odvážně, upřímně, pilně. 
 
4) Urči mluvnické kategorie u těchto podstatných jmen z textu ( rod, číslo, pád a vzor) : 
     
 spisovatel- r.m., č.j., p.1, vzor muž 
     
 barmanem- r.m., č.j., p.7, vzor pán 
     
 o samoukovi- r.m., č.j., p.6, vzor pán 
     
 knih- r.ž., č.mn., p.2, vzor žena 
 
A na závěr otázka : zopakovali jste si i VYJMENOVANÁ SLOVA ( úkol z prvního týdne) ? 
Vše budeme procvičovat 

 



Pokyny k práci v Anglickém jazyce 8. třída: 
Mgr. David Otipka 

Od 14.4. 2020 do 17. 4. 2020  
Poznámky: S dotazy ohledně výuky se na mě obracejte na : 

a) E-mail:  ibsenova.otipka@seznam.cz 

b) Facebook:  ibsenova otipka 

 
1.  Řešení: Opakujte slovní zásobu z tohoto řešení. 

I. Stupeň základní II. stupeň III. stupeň 

long(dlouhý) longer (the) longest 
big(velký) bigger (the) biggest 
nice(hezký) nicer (the) nicest 
large(velký) large (the) largest 
clever(chytrý) cleverer (the) cleverest 
funny(legrační) funnier (the) funniest 
dry(suchý) drier (the) driest 
thin(hubený) thinner (the) thinnest 
Inteligent more inteligent (the) most inteligent 
Happy happier (the) happiest 
Easy easier (the) easiest 
Interesting more interesting (the) most interesting 
Good better (the) best 
Bad worse (the) worst 
Important more important  (the) most important 
slow slower (the) slowest 

 
 Cvičení:  

1 a) Najděte víceslabičná (více než 2 slabiky) přídavná jména a napište do sešitu jejich 

vystupňování. V čem se stupňování víceslabičných přídavných jmen odlišuje proti  stupňování 

jednoslabičných přídavných jmen?_____________________________________ 

1b) Vystupňuj do sešitu tato přídavná jména.  

 Bad  __________  ___________ 

Good  ___________  ___________ 
2a) Řešení 
1. Peter is 18. I think he's the __oldest___________(old) boy in our class. 

2. Which country is ___hotter___________(hot), Greece or Italy? 

3. This book is __more interesting________(interesting) than the one I read last week. 

4. Jennifer is very pretty. I think she's the ____prettiest_________(pretty) girl in the school. 

5. I hate running. I think it's the ____worst___________(bad) sport. 

6. Their house is very big, much ___bigger_____________(big) than ours. 



7. A Tiger is _more dangerous_____(dangerous) than a rabbit. 

8. I've just returned from Greece. It was the ___best_____________(good) holiday in my life. 

9. Our garden is very small. We'd like to have a _____larger___________(large) one. 

10. London is ___bigger_________(big) than Madrid. 

11. Russia is the__largest_______(large) country in the World. 

12. Peter is the___tallest________(tall) in our class. 

14. The Nil is the__longest_________(long) river in the World. 

15. The Nil is __longer_______(long) than Amazonas.  

2 b) Cvičení: Doplň správné tvary sloves a přepiš věty do sešitu: 

Poznámka: Když se objeví ve větě slovo than (anglicky než), používáme II. stupeň přídavných 

jmen tzv. komparativ. Komparativ se používá při porovnávání věcí, lidí, atd. 

 
The Nil is the ____________ (long)river in the world. 
 
London is the___________ (large)city in the United Kingdom.  
 
Ben Nevis is the__________ (high)mountain in the UK. 
 
The lion is ______________ (dangerous)than horse. 
 
The Northen Ireland is __________ (small)part of The UK. 
 

2 c) Přelož tyto věty, napiš do sešitu. 

 
Peter is more inteligent than Mike.__________________________________________ 
 
Trabant is slower than Ferrari.________________________________________ 
 
Russia is the biggest country in the world.______________________________ 
 
Iraq is drier than the Czech republic.___________________________________ 
 
Hamburgers is better than sandwich.__________________________________ 
 
  



Německý jazyk 8. třída     učební plán 14. 4. – 17. 4.  

Mgr. Leona Gierc 
 
Guten Tag osmáci,  
 
v tomto týdnu si zopakujeme řadové číslovky.  
 
Všichni je určitě máte správně zapsané v sešitě.  
 

 
 
Všichni si je pro jistotu do sešitu zapište znovu. Tento týden nebudete mít 
žádné cvičení, proto máte dost času si číslovky opsat. 
 
Pokud někdo potřebuje poradit s učením, může mi napsat na e-mail: 
leona.gierc@zs-ibsenova.cz 
 
 

ŘADOVÉ ČÍSLOVKY 
 
Připomínám, že do čísla devatenáct tvoříme řadové číslovky tak, že použijeme 
základní číslovku + příponu te.  
POZOR!!! U jedničky a trojky je to JINAK!!! 
 
1. první  erste   11. jedenáctý elfte 
2. druhý  zweite  12. dvanáctý zwölfte 
3. třetí  dritte   13. třináctý  dreizehnte 
4. čtvrtý  vierte   14. čtrnáctý  vierzehnte 
5. pátý  fünfte   15. patnáctý  fünfzehnte 
6. šestý  sechste  16. šestnáctý sechszehnte 
7. sedmý  siebte   17. sedmnáctý siebzehnte 
8. osmý  achte   18. osmnáctý achtzehnte 
9. devátý  neunte  19. devatenáctý neunzehnte 
10. desátý  zehnte   
 
 
 



Od čísla dvacet do čísla devadesát devět devatenáct tvoříme řadové číslovky tak, 
že použijeme základní číslovku + příponu ste. 
 
POZOR!!! I když máme číslo např. 21, 36, 62 apod., budeme používat koncovku 
ste, protože se jedná o číslo větší než dvacet!!! 
 
20. dvacátý  zwanzigste  60. šedesátý  sechzigste 
30. třicátý  dreizigste  70. sedmdesátý siegzigste 
40. čtyřicátý  vierzigste  80. osmdesátý achtzigste 
50. padesátý  fünfzigste  90. devadesátý neunzigste 
 
 
Příklady složených čísel: 
dvacátý první einund zwanzigste  
třicátý šestý  sechsunddreizigste 
čtyřicátý třetí dreiundvierzigste 
šedesátý osmý achtundsechszigste 
 
 
POZOR!!! 
Po návratu do školy budu kontrolovat, jestli jste si to zapsali do sešitu.  
 

      
 
 
Auf Wiedersehen!      Bis nächste Woche! 
  

     
  



Matematika VIII. tř. 14.4. – 17.4.2020                                                     Rupec S. 
Modus  

 
 
Medián 

 



 
 
Pokuste se do sešitu vypracovat příklad 1, 2, 4 
 
Pokud potřebuješ poradit - uc.rupec.s@seznam.cz 

 

Řešení: 
 
Příklad 3              Marcela                                                             Renata                                                            

a) 2+3+2+1+1+2+4+1+4+1+1+1+1+3=27          1+2+3+2+1+2+1+2+1+3+3+2+1+2=26 

              27:14=1,93                                                          26:14=1,86 
 

b) Modus = 1                                                             Modus = 2 
 
2, 3, 2, 1, 1, 2, 4, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 3                    1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 2 

 
c) Medián = 1                                                             Medián = 2 

 
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4                    1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 

  



Matematika VIII. tř.  Žiga Š. IVP 14.4. – 17.4.2020                                Rupec S. 
 
Písemné násobení dest. čísel. deset. číslem – opakování 
 
Písemně (pod sebou) vynásob tato desetinná čísla 
 
0,7 . 0,8 =               3,2 . 1,4 =                 1,93 . 5 =              13,4 . 0,62 = 
0,4 . 0,6 =               5,9 . 4,7 =                 8,56 . 44 =              3,85 . 2,3 = 
0,9 . 0,3 =               0,14 . 0,5 =               2,135 . 3 =              1,48 . 0,95 = 
0,1 . 0,2 =               0,63 . 0,6 =               4,06 . 7 =                6,05 . 5,4 = 
 
    0,7 
   .0,8 
  0,56 
  



Fyzika VIII. tř. 14.4. – 17.4.2020                                                             Rupec S. 
 
Šíření zvuku 
 
Kde se zvuk šíří  
• Zvuk se šíří ve všech látkách  
• Zvuk se nešíří ve vakuu  
• Zvuk se šíří vlněním, zvuková vlna postupně stlačuje a roztahuje vzduch.  
• V plynech a kapalinách se šíří zvuk vlněním podélným.  
• V pevných látkách se šíří zvuk vlněním podélným a příčným.  
 
Na čem závisí rychlost zvuku  
• Teplotě – přímo (čím vyšší teplota, tím vyšší rychlost)  
• Prostředí – závisí na velikosti sil, které působí mezi molekulami Jaká je rychlost zvuku  
• Zvuk se šíří nejrychleji v kovech, potom v kapalinách a nejpomaleji ve vzduchu. Ve 
vzduchu dochází k zřeďování a zhušťování vzduchu – rychlost 340 m/s 
• Když narazí vlny šířící se v rybníce na břeh, odrazí se a šíří se zpět. Stejně to platí pro zvuk, 
když zvuková vlna narazí na překážku, odrazí se.  
• Sluchem rozeznáme dva za sebou následující zvuky, pokud mezi nimi uplyne alespoň 0,1 s  
• Vyslaný a odražený zvuk uslyšíme odděleně, pokud je stěna vzdálena alespoň 17 m (zvuk 
musí urazit vzdálenost dvakrát 17 m – tam a zpět - což je 34 m, tu urazí za 0,1 s). Tento jev se 
nazývá ozvěna.  
• Pokud je stěna blíže než 17 metrů, pak odražený zvuk nerozeznáme odděleně, ale jakoby 
zesílí původní zvuk, také někdy říkáme, že se zvuk rozléhá. Tento jev se nazývá dozvuk.  
 
Pohlcování zvuku  
• V místnosti bez nábytku se zvuk podivně rozléhá – vznikají tam nežádoucí odrazy zvuku.  
• V místnosti, kde je nábytek, záclony a koberce, je zvuk pohlcován a nežádoucí odrazy 
zvuku nemohou vzniknout.  
• Látky, které pohlcují zvuk, se používají ke zvukové izolaci. 
 
Jak daleko je skála, od které se ozvěnou vrátil zvuk za 1,5 s? 
Řešení: 
t = 1,5 s   v = 340 m/s   s = ? (m)   
s = v . t 
s = 340 . 1,5 s = 510 m  
Zvuk urazil vzdálenost ke skále a pak se vracel zpět 510 m : 2 = 255 m  
Skála byla vzdálena 255 m.  
 
Vypočítej: 
Jak daleko je stěna, od které se ozvěnou vrátil zvuk za 0,5 s 
  



PŘÍRODOPIS (učivo na týden 13. – 17.4.) 
 
Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 
 
 
 

1. OPAKOVÁNÍ (pokus se do sešitu odpovědět na tyto otázky) 

a) Čím je tvořena nervová soustava? 
 
b) Co to je neuron? 
 
c) Kudy vede mícha? 
 
d) Kde je uloženo centrum rovnováhy? 
 
e) Jakou barvu má mozková kůra? (nápověda: 2 barvy) 
 
f) Z jakých 3 základních části se skládá oko? 
 
g) Co umožňuje barevné vidění? 
 
h) Co umožňuje černobílé vidění? 
 
Spoj co k sobě patří: 
 
1. člověk má                                                     a) tyčinky 
 
2. podmíněný reflex                                         b) 5 smyslů 
 
3. barevné vidění umožňují                              c) není vrozený 
 
4. mezi pomocné orgány oka patří                   d) nejčastější oční vady 
 
5. krátkozrakost, dalekozrakost jsou                 e) oční víčka, spojivka, slzné ústrojí 
 

2. NOVÉ UČIVO (opiš si nové učivo do sešitu) 

 

SMYSLOVÁ SOUSTAVA – SLUCH  
 
- sluch nám umožňuje vnímat zvuky, orgánem sluchu a současně i orgánem rovnováhy je 
ucho 
- ucho má tří části: 
 
a) vnější (skládá se z ušního boltce a vnějšího zvukovodu) 
 
b) střední ucho (skládá se z blanitého bubínku a třech drobných kůstek – kladivko, 
kovadlinka, třmínek) 



c) vnitřní ucho (skládá se z kostěného labyrintu a uvnitř něj je blanitý labyrint) 
 
- vnější a vnitřní ucho obsahuje vzduch, vnitřní ucho je naplněno tekutinou 
 
- kostěný labyrint má tři části: předsíň, tři polokruhovité kanálky a hlemýžď – obsahuje 
sluchové buňky) 
 
ROVNOVÁŽNÉ USTROJÍ 
 
- vnitřní ucho obsahuje čidla, která nám umožňují stát vzpřímeně a pohybovat se bez ztráty 
rovnováhy – ROVNOVÁŽNÉ ÚSTROJÍ 
 
- čidlo pro vnímání pohybů hlavy je uloženo ve třech polokruhovitých kanálcích, které 
jsou součástí labyrintu – signály z toho centra jsou vedeny do mozku do centra pro 
rovnovážné ústrojí (mozeček) 
 
Pokus se si obrázek překreslit do sešitu: Stavba ucha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3. SPRÁVNÉ ODPOVĚDI (zkontroluj si správné odpovědi ze cvičení 1) 
 
a) Nervová soustava se skládá z CNS (mozek a mícha) a obvodových nervů (mozkové, 
míšní, útrobní nervy). 
 
b) Neuron je základní stavební a funkční jednotka nervové soustavy. 
 
c) Mícha vede páteřním kanálem. 
 
d) Centrum rovnováhy je uloženo v mozečku. 
 
e) šedou a bílou barvu má mozková hmota 
 
f) tři základní části oka: sítnice, bělima, cévnatka 
 
g) čípky umožňují barevné vidění 
 
h) tyčinky umožňují černobílé vidění 
 
 
 
co k sobě patří: správné odpovědi 
1 – b, 2 – c, 3 – a, 4 – e, 5 - d 
 
 
 
  



Pokyny k práci do předmětu Dějepise: 
Mgr. David Otipka 

Kdy: 14.4 – 17. 4 2020 
Poznámky: 
 Milý žáci zadávám vám znovu práci z minulého týdne. Z důvodu, že jsem vám tuto 
práci zadal omylem minulý čtvrtek, kdy byli velikonoční prázdniny. 
S dotazy ohledně výuky se na mě obracejte na : 

c) E-mail:  ibsenova.otipka@seznam.cz 

d) Facebook:  ibsenova otipka 

 

1)  Řešení: Zkontrolujte si řešení a naučte se jej. 
 

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 

 

 

 

Francie v 2. polovině 19. století 
a) Přečtěte si stranu 112-113 (Francie), naučte se tento zápis.( příšti hodinu si jej 

ověřím formou opakování- doplňovačky) 

Tip: Na you tube můžete shlédnout dokument bitva U Sedanu či dokument Prusko-

Francouzská válka (Může sloužit i jako varování před válkami, realitu života 

tehdejší doby a nejen ji. 

 



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) 
 

 
 
  



Zeměpis VIII. tř. , 14. - 17. 4. 2020, vyučující - Šebesta 
Máme po jarních svátcích, tak začneme opakováním toho, co jste měli udělat. 
Máte zde řešení i s uvedením stránek. Proveďte si kontrolu i podle stránek 
v učebnici, co když je někde chyba. 

 
 
 



 



 



Výchova k občanství VIII. tř., 14. - 17. 4. 2020, vyučující Šebesta 
Máme po jarních svátcích, tak začneme opakováním toho, co jste měli udělat. 
Máte zde řešení i s uvedením stránek. Proveďte si kontrolu i podle stránek 
v učebnici, co když je někde chyba. 

 

 



 

 

 



Pokyny k práci do předmětu informatika 

Mgr. David Otipka:Od 14.4. do 17.4. 2020 
Poznámky: 
 Milý žáci zadávám vám znovu práci z minulého týdne. Z důvodu, že jsem vám tuto 
práci zadal omylem minulý čtvrtek, kdy byli velikonoční prázdniny. 
S dotazy ohledně výuky se na mě obracejte na : 

e) E-mail:  ibsenova.otipka@seznam.cz 

f) Facebook:  ibsenova otipka 

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. 



Pracovní čin. VIII. tř. 14.4. – 17.4.2020                                                   Rupec S. 

 
Pracovní příležitosti – vyhledávání 

Jak najít vhodné nabídky práce 

Úřad práce Ostrava | Kontaktní místo pro uchazeče 

hitprace.cz/urad-prace/ostrava 

Nabídka práce v Ostravě-město a okolí - Prace.cz 

https://prace.cz/nabidky/ostrava 
 

Nabídka práce Ostrava-město, Volná místa cz 

https://volnamista.cz/ostrava-mesto 
 

Zapiš si pět nabídek práce, které by ti vyhovovaly po ukončení 
studia. 
 
 

 

 
 


