
Všem vycházejícím!!! – čtěte si s     rodiči  

Přeposílám vám informace z odboru školství

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 ředitel školy 
zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Žák bude typicky 
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 (nejedná-li se o výjimku předpokládanou zákonem
při vydání nového rozhodnutí nebo při předávání lístku z oborů s talentovou zkoušku na obory 
jiné.). 
 
Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a 
k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, stanoví jednotný termín, dokdy nejpozději musí 
přihlášení žáci na jakoukoliv střední školu odevzdat zápisový lístek. Tento termín se odvíjí od 
termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky, a to i pro školy, které jednotnou přijímací 
zkoušku nekonají. 
K termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky (který bude teprve ministerstvem vyhlášen) se 
nejdříve přičte 8 kalendářních dnů (pro zveřejnění výsledků školou) a potom 5 pracovních dnů 
pro odevzdání zápisového lístku. Do této doby mohou všichni žáci uplatnit zápisový lístek a tento 
termín platí i pro školy, které zveřejní výsledky dříve.
 
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není 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.

Zkráceně: 
Ti, co jdou na přijímací zkoušky: čekají na termín pro konání přijímací zkoušky. Do
8 dní od vyhlášení přijímaček budou vyhlášeny výsledky a do dalších 5 dnů 
odevzdáte zápisový lístek na škole, která vás přijala – buď jen jedna nebo jedna ze 
dvou (vyberete si).

Ti, co přijímací zkoušky NEDĚLAJÍ: odevzdají zápisový lístek v termínu ve škole, 
která jej přijala tak, jak u škol s přijímačkama - v podstatě do 13 kalendářních dnů od 
vyhlášení přijímacích zkoušek pro maturanty (i když  maturitní obor nemáte).
Jestli něčemu nerozumíte, volejte na čísla v ŽK nebo dotazy pište na 
zs.novakovajana@seznam.cz .
Zápisový lístek vám předám oproti podpisu zákonného zástupce!!!! Chcete-li již 
zápisový lístek, domluvte se se mnou (telefonicky nebo mailem) – předávám jen já a 
může se stát, že nebudu zrovna ve škole, když vy se rozhodnete přijít.

POSÍLEJTE  KÓDY, resp. REGISTRAČNÍ ČÍSLA!!!!!!!!
Zatím se mi ozvala jen 1 maminka!!!!!!!

mailto:zs.novakovajana@seznam.cz


Anglický jazyk   VIII. tř.    13.4.-17.4. 2020                                             Ing.Evžen Tarasiuk

Dobrý den,
doufám, že jste všichni v pohodě a zasílám vám práci na další období.
Věřím, že jste si užili Velikonoce = Easter v tak neobvyklém období. 

Na tento týden úkol bude zkontrolovat vše odpovědi v úkolech, které jste obdrželi během 
posledních 4-týdnů. Přečtete zápisy v sešitu za tuto dobu.



 Poslouchej a zazpívej písníčku Easter Song. Všimni na titulky. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=qvd78BKFOf0&feature=emb_logo

 Podívej se na video Easter in Britain. Snaž se pochopit, co nejvíce. Všimni na titulky.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=245&v=onFF6NVwEeU&feature=emb_logo

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

https://en.islcollective.com/video-lessons/easter-britain

Take care of yourself! / opatrujte se!

https://en.islcollective.com/video-lessons/easter-britain
https://www.youtube.com/watch?time_continue=245&v=onFF6NVwEeU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=qvd78BKFOf0&feature=emb_logo


                                                  Fyzika 8.A 

Téma :         Opakování    Kladka pevná a kladka volná.
Kladka je jednoduchý stroj.

Hlavní části-kolečko a provaz/lano

Používá se především pro zvedání těles a pro změnu směru působení síly

Podle upevnění kolečka nebo provazu se dělí na kladku pevnou a kladku volnou.

Spojením více kladek vznikne složitější stroj-kladkostroj

Kladka pevná 

Je druh kladky, kdy je upevněné kolečko, a to v ose, kolem které se
otáčí provaz je provlečený přes kladku, na jednom jeho konci je
zavěšeno těleso na druhý konec působí síla člověka nebo stroje.

Lepší je kladka volná než kladka pevná- neušetří sílu

Aby byla pevná kladka v rovnováze, musí na oba konce provazu
působit stejně velká síla. 

Výhodou je změna směru síly, např. zvedání břemene se děje
taháním provazu směrem dolů, nikoliv nahoru.

             Volná kladka

             Je druh kladky, kdy je upevněný jeden konec provazu a  na 
provaze se pohybuje kolečko,  stroj ušetří asi polovinu síly.

Aby byla kladka při zvedání břemene v rovnováze, musí na provaz
působit síla o poloviční velikosti, než je tíha břemene a kladky.

Nevýhoda volné kladky- při zvedání je nutné zvedat samotnou
kladku a působit směrem vzhůru stejně jako bez kladky. 

Toto lze odstranit spojením volné a pevné kladky do kladkostroje.
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               Zapiš si :

1. Kladka je jednoduchý stroj.

2. Podle upevnění kolečka nebo provazu se dělí na kladku pevnou a kladku volnou.

3. U pevné kladky použijeme stejně velkou sílu F ke zvedání tělesa.

4. U volné kladky použijeme poloviční sílu F ke zvedání tělesa.

   

Odpověz na otázky .

1. Co je to kladka ?

2. Jakou sílu F používáme ke zvedání tělesa pevnou kladkou ?

3. Jakou sílu F používáme ke zvedání tělesa volnou  kladkou ?

4. Která kladka šetří sílu ?

Řešení :

1. Kladka je jednoduchý stroj.

2. Stejnou , jako je síla Fg tělesa.

3. Poloviční , jako je síla Fg tělesa.

4. Volná.
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ČESKÝ JAZYK – 8. ROČNÍK

(úkoly na týden 13.4. – 17.4. 2020)

 Stále platí procvičování na internetu. Procvičujte jakékoli pravopisné jevy:

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/

 Krátký slohový úkol: napište mi mail, jak se máte, jak jste se měli o Velikonocích, na co těšíte, co 

vám v této nelehké době chybí, co vás trápí, z čeho máte naopak radost, co byste chtěli, aby bylo 

jinak… cokoli co vás napadne. Nebojte, je to čistě soukromé, nebudu to nikde zveřejňovat. Zkuste si 

dát tentokrát záležet a pište bez chyb!

 A pár úkolů do sešitu (můžete si taky samozřejmě vytisknout a jen doplnit):

1. Přepište text bez chyb:

Karel IV dal postavit kamený most. Zapoměl na domací ůkol. Navštívili jsme hotel u Bílého beránka. 

Poučení najdete v pravidlech Českého pravopisu. Housata stály na dvoře. 

2. Utvořte tvary podle zadání (pozor na i/y):

chvíle (3.pád, č.j.)_______________

pravidlo (7.pád, č. mn.)_______________

holub (4. pád, č. mn.)_________________

pole (3. pád, č.mn.)___________________

rez (6. pád, č.j.)______________________

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


3. Doplňte správné tvary zájmena Já:

Jiráskovy spisy se _____ líbí. Bolí ____ hlava. Seděl vedle ____ . Záleží mu na ____ . Viděl ____ poprvé. 

____ se nikdo neptal.

4. Doplňte správně i – í, y – ý:

Nad  skalam__  přeletěl__  divoké  hus__.  Údol__m  protékal__  dvě  horské  b__střiny.  Ve  v__kýři

starého  domu  se  usadil__  s__čci.  Dešťové  kapky  prudce  dopadal__  na  okenn__  parapety.  O

dovolené nás čekal__ kouzelné letní noc__. Seděl__ jsme u táboráku a zpíval__ známé písně. Dvě

m__ši  se  chytl__ do pasti.  Sjížděl__ řeku  na staré  káno__  po dědečkov__.  Rybáři  v__plul__  na

rozbouřené moře. 

5. Přečti si pozorně text a vypracuj zadané úkoly:

Olivová čelenka byla nejvyšším vyznamenáním pro občana starověkého Řecka, který se zasloužil o

vlast, a jako cena zdobila i vítěze olympijských her.

 Urči počet vět v souvětí: …………………………………

 V souvětí označ VH a VV, u vedlejší věty urči druh: ……………

 Napiš, zda se jedná o souvětí souřadné nebo podřadné: ………………

 Urči významový poměr mezi hlavními větami: …………………………

 Vyhledej podmět a přísudek v první větě: ………………………

 Najdi jeden přívlastek a urči jeho druh: …………………………………



Finanční gramotnost – 8     úkoly na týden – 13.4.-19.4.

Opakování: Stanovení ceny
Ke stanovení ceny máme několik metod, které si prostuduj a na závěr odpověz na otázky do sešitu

Metody stanovení ceny
podle výše nákladů

podle konkurence 

na základě poptávky                                                                                                      

dle hodnoty vnímané zákazníkem 

konkurzní cena 

smluvní cena

Cena výrobků stanovená dle výše nákladů: 

Vychází z celkových nákladů na výrobek, připočítáme k nim určitou přirážku (zisk, marži) čímž určíme 
výslednou cenu. Přirážka by měla zajistit výrobci či prodejci přiměřený zisk. 

Výhoda: relativně jasná pravidla, rychlé určení ceny, pokud je tato metoda striktně dodržována, zajišťuje 
firmě potřebný zisk. 

Nevýhoda: malý ohled na zákazníka (na poptávku) a konkurenci – tento způsob oceňování neodráží situaci 
na trhu (sezónnost, životní cyklus výrobku apod.). Nehodí se pro úplné novinky a módní výrobky.

Stanovení ceny podle konkurence: 

vychází z cen konkurentů. Počítá se průměr konkurenčních cen. 

Nižší cena se používá v případě, že máme nízké náklady a agresivní cíle(ovládnutí území např..). 

Vyšší cena se užívá tehdy, jestliže výrobky se výrazně liší od konkurenčních, výrobce se těší dobré pověsti 
a jedná se o zavedenou značku. 

Je nejjednodušší metodou stanovení ceny výrobku

Stanovení ceny podle vnímání hodnoty zákazníkem:

Porozumět jak hodnotu produktu vnímá zákazník vyžaduje vžít se do jeho pozice, pochopit, které jeho 
potřeby a  přání má produkt uspokojit. 

Vychází z marketingové koncepce podniku. 

Tato přání a v důsledku i cenu, kterou je ochoten zákazník obětovat zjišťujeme prostřednictvím 
marketingového průzkumu. 

 Cena bývá vzhledem k nabízené kvalitě a komfortu objektivní.  



Stanovení ceny na základě poptávky:

Používá se marketingového výzkumu pomocí kterého hledáme závislost mezi prodaným množstvím a cenou.
V závislosti na druhu produkce může docházet z hlediska ceny k sezónním výkyvům. 

Toto oceňování se nehodí na výrobky, které jsou na trhu nové.

Vztah mezi poptávkou a ziskem:

Cena má bezprostřední vztah k poptávce. 

Na trhu zpravidla dochází k těmto situacím: 

D = S    (poptávka = nabídce)

D < S    (převis nabídky) 

D > S    (převis poptávky)

Cena vycházející z konkurzního řízení:

kupující (například škola) může vyhlásit konkurz na vybavení učeben počítačovou technikou. Z nabídky firem
si potom v konkurzním řízení vybírá tu, která je pro ni z hlediska stanovených kritérií nejlepší

Smluvní cena:

Jedná o cenu na které se prodávající s kupujícím dohodnou (např. prodej uměleckého díla v aukci, prodej 
nemovitosti apod.) 

Metoda poskytuje velmi pružný způsob stanovení ceny a je zaměřena na maximalizaci zisku

Úkol:
Odpověz do sešitu

Jakou metodu stanovení ceny zboží použiješ (která se ti zdá nejvhodnější)

1. budeš prodávat obraz na aukci 

…………………………………………..

2. jsi majitelem podniku a vyrábíš zboží. Používáš materiál, energie, zaměstnance, dovozy atd.

……………………………………………

3. nabízíš pronájem bytu 

………………………………………………..

4. jsi ředitel domova mládeže a máš vyměnit okna v celé budově (zakázka za 450 000kč)

……………………………………………….



Chemie 8.A – pro týden od 13.4.2020 

Dnes si probereme DUSÍK. Opět je to látka, o které jsme se už učili, když jsme probírali vzduch. Co
tedy víme? Víme, že:

- má značku N

- je to plynná látka

-  je obsažen ve vzduchu a je ho tam 78%

- nepodporuje dýchání ani hoření

- přepravuje se v ocelových lahvích se zeleným pruhem

- používá se:  - jako hnojivo pro rostliny 

                       -nebo se „přifoukne“ do nádob s hořlavinami (proti vznícení plynů)           

                        nebo do obalu brambůrků, křupek apod.

To, co je napsáno tučně tady nahoře známe, ale znovu si to do sešitu napiš.

Taky si ještě napiš, že se používá také kapalný dusík: 

- v medicíně k „vypalování“ bradavic.

Dusík nám v přírodě koluje: Představ si krávu. Ta nám dává kromě masa a kůže také 
mléko. To obsahuje bílkoviny, které se do mléka dostanou pouze z potravy krávy a to je 
rostlinná potrava (tráva). Tráva tedy obsahuje bílkoviny a ty v trávě vznikají zase díky 
dusíku, který je v půdě. Do půdy se tam dusík dostane např. odumřelými živočichy nebo 
jejich výkaly.

Vypadá to složitě, ale jednoduchý koloběh je takovýto:
Tráva (obsahuje díky dusíku bílkoviny) → trávu sežere  kráva → ta se na louce vykálí a dusík tak 
přechází do půdy → dusík z půdy potřebuje tráva k tomu, aby v ní vznikaly bílkoviny → trávu 
sežere kráva…………. A tak to jde pořád dokola 

Nezapomeň na prvky!!!! Až se znovu uvidíme, budeme  pokračovat v názvosloví, které jsme museli 
přerušit…a  k tomu musíš umět prvky.

Nechci toho po vás moc – jen základ ze základu a budu moc ráda, když si z toho něco zapamatujete. 

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


Matematika 8A –13. 4. – 19.4. (R. Křístková)

A další týden máme pryč. Ten čas letí.

No a vracíme se ke statistice. Snad už chápete pojmy četnost, průměr, modus i medián. Připomeňme si

 Četnost – počet, kolikrát se každé číslo objevuje (píšeme do tabulky)

 Průměr – čísla sečtu a vydělím jejich počtem (dělit budeme na 2 desetinná místa)

 Modus – najdu číslo, které mám nejčastěji (může jich být více)a píšu Mod=

 Medián – všechny čísla seřadím od nejmenšího a to uprostřed je medián (pokud mám uprostřed dvě
čísla, udělám jejich průměr) a zapíšu Med=

A pojďme na úkol

--------------------------------------------------zápis do sešitu-----------------------------------------------------------------

Statistika                                                                                                                                                               15.4.         

Při velikonočním koledování navštívil Honza 9 kamarádek a u každé dostal několik vajíček (vařených, 
čokoládových, malovaných…). Postupně dostal: 4, 5, 3, 4, 2, 6, 2, 4, 6

Spočítej z daných čísel četnost, aritmetický průměr, modus a medián.

Četnost: 

Počet vajíček
Četnost 

aritmetický průměr: 

modus:

medián:

KRUH A KRUŽNICE                                                                                                                                                16. 4.  



Pro počítání obvodu a obsahu budeme potřebovat π

π  - čteme Pí, je Ludolfovo číslo  a je nejznámější matematická konstanta. Pí je nekonečně dlouhé 
desetinné číslo 3,14159265359... Pro výpočty použijeme π na kalkulačce anebo budeme dosazovat číslo 
3,14.

OBVOD KRUHU A DÉLKA KRUŽNICE                                                                                                           17. 4.  

Pro výpočet použijeme jeden ze dvou vzorců

 o = 2 ∙ π ∙ r  kde r je poloměr kruhu/kružnice a π je Ludolfovo číslo = 3,14…

o = π ∙ d  kde d je průměr kruhu/kružnice a π je Ludolfovo číslo = 3,14…

1. Příklad:

Vypočítej obvod kruhu o poloměru dlouhém 5 cm.  

o = 2 ∙ π ∙ r
o = 2∙ π ∙ 5 = 10 ∙ 3,14
o = 31,4 cm

… napíšeme správný vzorec
… dosadíme do vzorce délku poloměru
… Spočítáme a napíšeme jednotku

2. Příklad:

Vypočítej délku kružnice, která má průměr dlouhý 20 m.  

o = π ∙ d
o = π ∙ 20 =  3,14 ∙ 20
o = 62,8 m

… napíšeme správný vzorec
… dosadíme do vzorce délku poloměru
… Spočítáme a napíšeme jednotku

-------------------------------------------------------konec zápisu v sešitě----------------------------------------

Podívejte se na video „Poloměr, průměr, obvod a π“   https://www.youtube.com/watch?
v=cbanx5di-JI 

Zapamatuj si, vzorce pro výpočet obvodu!!! A taky co a kolik je přibližně π.

Kdyby něco, najdete mne na FB školy, jak už většina z vás ví, ptejte se ve skupině nebo zprávě  
anebo pošlete na tajňačku email. Buďte hlavně zdraví a veselí!

https://www.youtube.com/watch?v=cbanx5di-JI
https://www.youtube.com/watch?v=cbanx5di-JI




Předmět: Přírodopis

Třída: 8. A

Vyučující: Mgr. Radka Hanusová

Období: 14. 4. - 17. 4.2020

Moji milí a pilní žáčci, zdravím vás – zůstaneme ještě u opakování, ať můžeme od příštího týdne se
začít učit MOZEK. Ten, kdo se snažil zopakovat a doplnit opakování z minulého týdne, může si teď
zkontrolovat, jestli splnil úkol správně:  

Opakování – smysly

- ucho se dělí na 3 části – 1) vnější 2)střední 3) vnitřní,
- vnější ucho tvoří tyto části 1)ušní boltec 2)zvukovod, 
- bubínek je tenká blanka mezi vnějším a středním uchem,
- ve středním uchu jsou tři sluchové kůstky 1)kladívko 2) třmínek a 3) kovadlinka,
- kůstku s názvem hlemýžď najdeme ve vnitřním uchu, 
- informace ze zvukové vlny je vedena do mozku sluchovým nervem,
- rovnovážné ústrojí najdeme ve vnitřním uchu,
- čichové buňky najdeme v nosní sliznici,
- smyslové buňky chuti se nazývají chuťové pohárky,

             
Opakování – hormony

- Hormony se tvoří v hormonálních žlázách,

- do celého těla jsou roznášeny krví,

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

  inzulínu – cukrovka.

Naše příští učivo bude nejzajímavější – dozvíme se něco o mozku . Na další příběh o 
činnosti mozku se můžete také podívat v televizi ve středu 15. 4. od 14.55 h na Prima 
zoom – Cesta do hlubin mozku 3. Kdo se díval na první díl – je šikulka a určitě si lépe 
zapamatuje, co náš mozek všechno řídí a jak funguje.



Výchova k občanství - 8      úkoly na týden  13.4. – 19.4.

Zapiš si do sešitu

Dělba práce

Prvotní dělba práce-přirozená, již v dávných dobách

muž – lov, obrana, zpracován kovů

žena – příprava potravy, starost o děti

děti – sběr rostlin, pomoc ženě

V průběhu vývoje společnosti se práce rozdělila na:

- zemědělství

- pastevectví

- řemesla

- obchod

- služby

Dělby práce může být:

- uvnitř rodiny – vaření, práce na zahradě, drobné opravy….

- uvnitř jednoho podniku – lakovna, sklad, účtárna …….

- uvnitř jednoho státu – průmysl potravinářský, hutnický …..

- mezi státy – ČR – strojírenství, Japonsko – elektronika



Cílem dělby práce je:

- vyšší efektivita práce

- vyšší produktivita práce

- vyšší kvalita práce-výrobků

- nižší náklady na výrobu

Úkol: 

Zamysli se a odpověz na otázky

1. proč se práce začala dělit?

2. Ke snídani jsi měl pšeničnou housku-popiš do detailu, jak se houska dostala až k tobě na stůl a kdo 
se podílel na její výrobě. Vymysli podobný příklad např. kolo, oblečení, mléko……..

3. Vyjmenuj 5 států a jejich specializaci ve výrobě (to znamená jakými výrobky jsou tyto státy známé), 
např. Japonsko-elektronika, Švédsko-IKEA atd.

4. Vyjmenuj 5 výrobních podniků v ČR a jejich známé výrobky-např. Mlékárny Kunín-mléko (mléčné 
výrobky), 



VÝTVARNÁ VÝCHOVA   – nepovinný úkol  

Zdravím všechny osmáky a deváťáky. Nepovinný úkol je určen zejména těm, co mají doma mladší 
sourozence. Vyrobíte pro ně minipexeso.

Budete potřebovat jen čistý tvrdý papír, pravítko, tužku a fixy nebo pastelky. 

Nejdřív si nachystáte 20 čtvercových kartiček. Pexeso, které si můžete koupit, mívá 64 kartiček. Ale 
zvlášť pro menší děti 20 kartiček úplně stačí.

Budete potřebovat 
velký papír (A4). 
Pravítko nachystejte
tak, aby na okraji 
byla přesně nula.
A papír nahoře i dole 
rozdělíte po 5 cm.
Protilehlé body 
spojte podle 
pravítka.

Papír rozdělíte 
po 5 cm 
i po stranách.

Spojíte vyznačené 
body tak, abyste 
dostali čtverce.
A nakonec 
dokreslíte obrázky.



Záleží na vás, jestli papír na kartičky nejdříve rozstříháte, a pak teprve budete kreslit obrázky, 
anebo začnete kreslením.

Pokud používáte obyčejný papír (třeba ze sešitu), je lepší nakreslit nejdřív obrázky a potom zezadu 
nalepit další papír (třeba nějaký barevný nebo balicí). A pak teprve nastříhat na jednotlivé kartičky. 

Kreslit můžete cokoliv – zvířátka, kytky, věci kolem vás, hrdiny z filmů…. 
Důležité je jen to, ať nakreslíte dva stejné obrázky. 
Ale pokud máte sourozence, kteří chodí 1. – 3. třídy, můžete to pro ně vylepšit. Na 1 kartičku 
nakreslíte obrázek – auto, buben, činky,…, na druhou napíšete tiskacím začáteční písmeno  - A, B 
nebo Č. Budete to tak mít rychleji hotové, ale pro vaše sourozence to bude složitější.
Ti hodně šikovní mohou nakreslit + napsat v angličtině pojmenování.

Ať se vám vaše minipexesa povedou! Budu ráda, když svoje výtvory vyfotíte a pošlete na email: 
zs.chrenkova@seznam.cz.

Tady máte ukázky různých pexes pro inspiraci:



ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

(úkoly na týden 13. 4. – 17. 4. 2020)

 Pokračujeme v tématu kraje České republiky

 Vašim úkolem v tomto týdnu /i následujícím/ bude vypracovat krátkou prezentaci. Každý si vybere 

jeden kraj z naší republiky a vypracuje referát. Pro přehlednost uvádím znovu všechny kraje ČR. 

Vyberte si jeden, který vás zajímá. Nevybírejte si Moravskoslezský kraj, který máte již jako vzor 

z minulé hodiny v sešitě.

 Můžete si pustit prezentace a použít je jako vzor:

https://honzakletecka.webnode.cz/zemepis/a9-rocnik/

Přehled krajů:

1. Hlavní město Praha 
2. Středočeský kraj
3. Jihočeský kraj 
 . Plzeňský kraj 
5. Karlovarský kraj 
6. Ústecký kraj 
7. Liberecký kraj
8. Královéhradecký kraj 
9. Pardubický kraj 
10. Kraj Vysočina 
11. Jihomoravský kraj 
12. Olomoucký kraj 
13. Moravskoslezský kraj – nevybírejte!!!
14. Zlínský kraj 

 Ještě jednou upozorňuji, že je to práce na dva týdny, dejte si záležet. Bude to jedna z mála 

známek, kterou dostanete ze zeměpisu za vaši domácí práci. Nespěchejte, vložte do referátu fotky, 

obrázky, mapky, pohledejte všechny informace a pečlivě je roztřiďte. Pohrajte si taky s úpravou tzn. 

písmem, formátem, přehledností. Nechci jen překopírovaná fakta z Wikipedie!!!

 Můžete pracovat v PowerPointu, Wordu či jakémkoli dalším programu. Kdo nemá přístup 

k počítači, vypracuje si úkol do sešitu. (můžete mi nafotit a poslat)

https://honzakletecka.webnode.cz/zemepis/a9-rocnik/


Referát by měl obsahovat tyto základní údaje:

 Název kraje

 Krajské město

 Počet obyvatel

 Rozloha

 Hustota zalidnění

 Znak kraje

 Povrch (pohoří, nížiny, CHKO, řeky…)

 Obyvatelstvo a sídla (významná města…)

 Hospodářství (významný průmysl, zemědělství, významné podniky a firmy v daném kraji…)

 Zajímavosti kraje (památky, hrady, zámky, muzea a jiná zajímavá místa, která stojí za 

zmínku)

 Významné osobnosti kraje (všechny slavné osobnosti, které z kraje pocházejí nebo které ho 

proslavily jako např. umělci, sportovci, vědci….)

 Jakékoli další zajímavosti z kraje



DĚJEPIS, 8. ročník – studijní opora od 13. 4. 2020

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ (vytiskni, přepiš, zkopíruj, cokoliv, co ti vyhovuje)

Dnes začneme trochu netradičně. Podívejte se na vstupní video k našemu tématu o českém národním

obrození: https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok.

České  národní  obrození  je  součást   širšího   evropského   vytváření   novodobých   národních

společností. V praxi jsou uplatňovány myšlenky osvícenců, vzorem se stala Francouzská revoluce a

americká   válka   za   nezávislost,   jejich   ideály   a   myšlenky.   Ve   společnosti   se   více   prosazuje

měšťanstvo, lidé si uvědomují svoji příslušnost  k většímu celku –  národu.  V českém národním

obrození navíc hraje významnou roli jazyková stránka.

Patent o zrušení nevolnictví Josefa II. umožnil mimo jiné stěhování česky mluvícího venkovského

obyvatelstva do poněmčených měst. Ve školách  převládala němčina. Úroveň českého jazyka byla

velmi nízká,  chyběla dostatečná slovní zásoba.  Po zavedení  povinné školní docházky se  zvýšila

gramotnost obyvatelstva. I když i v pobělohorském období byly tištěny české knihy nebo noviny,

jejich kvalita byla velmi špatná. Byla třeba český jazyk obnovit na takové úrovni, aby byl schopen

vyjádřit soudobou realitu. 

Mezi  osobnostmi  počátků  českého národního obrození  byl  nejvýraznější  Josef  Dobrovský  (tzv.

modrý abbé). Zabýval se studiem českého jazyka teoreticky, sestavil přehlednou mluvnici češtiny,

zajímal se o dějiny české literatury. Své práce o českém jazyce psal ale německy. 

Josef Jungmann  byl žákem Josefa Dobrovského, později  se stal   jeho kritikem a odpůrcem. Ze

všech jeho prací je nejdůležitější pětidílný Česko – německý slovník, na kterém pracoval třicet let a

který obsahuje asi 120 000 výrazů. Jungmann  v praxi dokázal, že český jazyk má stejně bohatou

slovní zásobu jako jazyk německý. Kde se mu nedostávalo českého ekvivalentu, slovo si vymyslel

nebo převzal z jiného slovanského jazyka a mezeru doplnil. Velké množství slov, kterými obohatil

český  jazyk  Jungmann  sám nebo   jeho spolupracovníci,  dodnes  používáme.  Patří   sem například

látka, časopis, kyselina, podstatné jméno nebo čtverec.

Václav Matěj Kramerius  začal vydávat české noviny a ve svém nakladatelství  České expedice

začal tisknout české knihy. I když české tiskoviny vycházely už v době před Krameriem, teprve

jemu se podařilo oslovit větší počet čtenářů. Jeho práce byla tak velkou posilou národních buditelů.

Snahy o zdokonalení jazyka jsou spojeny s poznáním národní minulosti. V 18. století se o rozvoj

českého dějepisectví zasloužili G. Dobner a Fr. M. Pelcl.

https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok


Vyvrcholení  českého národního obrození  je  spojeno s  činností  obrozenců,  kteří  se   již  nemusí

starat o záchranu nebo obnovení češtiny, ale mohou s ní pracovat jako s živým jazykem. Vznikají

původní umělecká a vědecká díla z nejrůznějších oborů. 

K výrazným osobnostem této fáze  obrození  patří  historikové  František Palacký  a  Pavel  Josef

Šafařík, představitelé literatury Josef Kajetán Tyl, Karel Jaromír Erben, Karel Hynek Mácha,

František Ladislav Čelakovský nebo Karel Havlíček Borovský.

Ve   čtyřicátých   letech   19.   století   se   vedle   uměleckých   a   vědeckých   ambicí   objevovaly   také

požadavky politické, z výše uvedených autorů byli v politickém a veřejném životě aktivní zejména

František Palacký a Karel Havlíček Borovský. 

K opakování:

Habsburští panovníci v době národního obrození:

Josef II. (1780 – 1790)

Leopold II. (1790 – 1792)

František I. (1792 – 1835)

Ferdinand I. (jako český král Ferdinand V.) (1835 – 1848)

Úkol: Vyber si jednu osobnost českého národního obrození a zjisti o ní více podrobností.  Připrav

jako referát pro spolužáky. A o kom můžeš vyhledávat informace?

VE FB SKUPINĚ SE DOMLUVTE, KDO BUDE O KOM PSÁT, AŤ NEJSOU REFERÁTY

DVAKRÁT… 

JOSEF KAJETÁN TYL 

FRANTIŠEK PALACKÝ

JÁN KOLLÁR

JOSEF JUNGMANN

JAN JAKUB RYBA

FRANTIŠEK ŠKROUP

FRANTIŠEK LADISLAV RIEGER

KAREL HAVLÍČEK-BOROVSKÝ

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ

BEDŘICH SMETANA

KAREL SABINA



NĚMECKÝ JAZYK (studijní opora pro 8. ročník, od 13. 4. 2020)

Zdravím osmáci,

jak   jste   si   užili   Velikonoce?   Byly   letos   trochu   netradiční,   ale   alespoň   na   ně   budete   dlouho

vzpomínat. Níže máte uvedena správná řešení (odpovědi). 

Nově budeme pouze procvičovat slovesné tvary – opět dostanete PL a doplníte dle vašich znalostí.

Také po vás budu chtít, ať si doplníte veškeré informace, které jsem vám za poslední 4 týdny v      této   

podobě předal! Buďte poctiví a nezapomeňte, že se učíte pouze PRO SEBE!!!!!

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.

Jaro začíná 21. března a první neděli pro prvním jarním úplňku se slaví svátky jara – Velikonoce.
Velikonoce jsou také oslavou vzkříšení Krista. Velikonoce jsou nejstarším křesťanským svátkem.
Název pochází od jména germánské bohyně Ostary. Ostara byla bohyně jara. Příprava svátků začíná
již týden před Velikonočním pondělkem. Lidé uklízejí  své byty, zdobí stoly a vázy malovanými
vajíčky.



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

Typisch Ostern: Typické Velikonoce

1. Osterwoche: Svatý (velikonoční) týden

Palmsonntag   (Květná   neděle),   Gründonnerstag   (Zelený   čtvrtek),   Karfreitag   (Velký   pátek),
Karsamstag (Bílá sobota), Ostersonntag (Hod boží velikonoční), Ostermontag (Velikonoční pondělí)

2. Osterhase Velikonoční zajíc

Er versteckt die Ostereier im Gras, im Gebüsch oder irgendwo im Hause. Die Kinder suchen die
Eier am Ostermontag. Es macht ihnen viel Spaβ.

Schovává   velikonoční   vajíčka   v trávě,   v křoví,   někde   v domě.  Děti   je   na  Velikonoční   pondělí
hledají. Užijí si přitom hodně zábavy.

3. Ostereier Velikonoční vajíčka

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

Vajíčka jsou symbolem nového života. Lidé je zdobí barvami, voskem.

4. Osterspeisen: Velikonoční jídlo/pokrmy

Ostereier, Osterlamm, Osterbrot – velikonoční vajíčka, velikonoční beránek, mazanec

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

Ostrau,   den   9.

April

Liebe Schüler!

An Ostern erwacht die Natur zu neuem Leben, alles beginnt zu blühen und zu grünen. So
wünsche   ich   euch   viele   warme   Sonnenstrahlen   auf   der   Haut   und   im   Herzen   sowie
glückliche Feiertage und ein frohes Fest mit bunten Frühlingsblumen.

Herzliche Ostergrüße

Wünscht Herr Lehrer Aleš Pavelka  

Pozn. TROUFNEŠ SI PŘELOŽIT, CO JE OBSAHEM PŘÁNÍ? 



A na závěr něco k procvičení!

1. Vyčasuj slovesa v j. č. i mn. č.:

SEIN  HABEN  KOMMEN  AUFSTEHEN

2. Doplň do textu správné tvary sloves:

Anita Maier _________________ (kommen) aus München. Sie _____________ (wohnen)
seit   4   Monaten   in   Nürnberg.   Ihr   Vorname   ______________   (sein)   Beate.   Sie
_________________ (haben) zwei Geschwister. Ihre Geschwister _____________ (heiβen)
Martin   und   Petra.   Beate   ____________   (sein)   nicht   verheiratet.   Heute   Abend
______________ (machen) sie eine Party. Sie ______________ (haben) nämlich Geburtstag.
Sie  ____________ (wünschen)  sich viele  Geschenke.  Zur  Party ___________ (kommen)
viele Freunde.

3. Doplň koncovky (kdo chce „nášup“ může i přeložit, případně vytvořit jednoduché věty):

ich spiel__

er schreib__

sie koch__

du lach__

sie turn__

ich schwimm__

ihr wien__ 

wie mal__

du sing__

Ina lern__

Peter lies__

PRO VŠECHNY!

DOPORUČUJI  STÁHNOUT  DO  VAŠICH  TELEFONŮ  APLIKACI  „WORDBIT
NĚMČINA“ (NAPŘ.  V OBCHOD  PLAY).  DAJÍ  SE V NÍ  PROCVIČOVAT SLOVÍČKA,
JEDNODUCHÉ VĚTY I VÝSLOVNOST.


