
JČ pro 8.třídu  4.- 7.5.2020 

Mgr.Matylda Richterová 

 

1. Kontrola úkolů z minulého týdne : 

2) Doplň správné koncovky v minulých časech a vytvoř věty : 

     Např.: 

    Jeho oči se dívaly pichlavě. 

    Prořídlé vlasy mu pokrývaly hlavu. 

    Odvážní muži bojovali za svobodu. 

    Kdysi se často nosily šavle. 

    Na košily mu svítily ozdobné řetízky. 

    Pověsti o hrdinech kolovaly mezi lidmi. 

    Už od starověku se vedly dlouhé války. 

    Autorovy romány částečně popisovaly dějiny. 

    Místní povstalci útočili na hrad. 

    Mláďata utíkala rychle do nor. 

 

3) Měl si doplnit vhodná přirovnání (např.) : 

     Odvážný jako hrdina z pohádky.. 

     Chytrý jako liška.. 

     Rychlý jako blesk.. 

     Hezká jako obrázek.. 

     Hloupý jako bedna kytu.. 

 

4) Měl si napsat aspoň 5 zkratek, které znáš. 

     Doplň, co znamenají tyto ZKRATKY : 

     ARO 

     AVČR 

     BOZP 

     Čedok 

     HUP 

     IČO 

     MHD 

     NATO 

     OSN 



     PET 

     SMS 

     SPZ 

     TBC 

     UEFA 

     UNESCO 

     WIFI 

     ZTP 

 

Vymysli i nějakou vlastní originální zkratku ! 

2. Přečti a opiš si do sešitu ( nebo na papír) tento text, ale BEZ CHYB ! 

 

Víš co znamená slovo UNICEF ? Je to skratka z anglického oryginálu, který se do r. 1953 nazíval ( 

v překladu) Mezinárodní děcký fond neotkladné pomoci. Byl vitvořen už v r.1946 jako podpora 

dětí po 2.světové válce. Má zastoupení v 158 zemích svjeta, stal se součástí OSN. Je držitelem 

Nobelovy ceni míru za r.1965, centrum organizace sýdlí v New Yorku. V 37 vispělejších zemích, 

včetně Česka, existují tzv. Národní víbory, které mají za úkol i zýskávat finanční proztředky pro 

činnost UNICEF v rozvojových zemích. 

 

Správné řešení si ukážeme příště ! ( Měl bys najít 13 chyb ! ) 

  



Pokyny k práci v Anglickém jazyce 8. třída: 

Mgr. David Otipka 

Od 4.5. 2020 do 7. 5. 2020  

Poznámky: S dotazy ohledně výuky se na mě obracejte na : 

E-mail:ibsenova.otipka@seznam.cz, Facebook:  ibsenova otipka 

I. Řešení z minulé hodiny: 

II c ) Doplňte správný tvar have to a přepište do sešitu.ŘEŠENÍ 

Vzor: She has to learn Germany. Musí se učit německy. 

I have to learn Spanish   Musím se učit španělsky. 

We have to go to the doctor.  Musíme jít k lékaři. 

She has to do homework.  Ona musí dělat domácí úkol. 

He has to call his sister.   On musí zavolat své sestře. 

You have to tidy your room.  Ty si musíš uklidit svůj pokoj. 

II e) Přelož  a přepiš do sešitu:ŘEŠENÍ 

Nemusí se učit německy.  He doesn´t have to learn German. 

Nemusím se učit španělsky.   I don´t have to learn Spanish. 

Nemusíme jít k lékaři.   We don´t have to go to doctor. 

Ona nemusí dělat domácí úkol.  She doesn´t have to do homework. 

On nemusí zavolat své sestře.  He doesn´t have to call his sister. 

Ty si nemusíš uklidit svůj pokoj.  You don´t have to tidy your room. 

Pozor příští hodinu se již zaměříme na použití obou tvarů slovíčka muset , kdy používáme must /mustn´t a 

kdy haveto /don´t have to… 

Dnes se zaměříme ještě na  : 

  



II. Tvorba otázky a krátká odpověď s have to: 

Pozor: V otázkách ve významu muset používáme pouze have to.  

II. a) Jak tvoříme otázku  have to? Napište do sešitu ( Ve všech osobách mimo 3. osobu- I(Já), You(ty/vy), 

They(Oni), We(My), za pomocí pomocného slovesa Do 

Pomocné sloveso osoba  have to  sloveso  ostatní  ? 

Do   you   have to go  to doctor? 

(Musíš jít k lékaři ?) 

V 3. osobě (He- on, she- ona, it –to/ono). V 3. osobě v otázce místo pomocného slovesa  Do dáváme tvar  

Does a tvar have to nikoliv has to. 

Pomocné sloveso  osoba  has to  sloveso  ostatní 

Does   he  have to  go   to doctor ? 

( Musí on jít k lékaři? ) 

II. b) 

Vzor: Musíš se učit německy?  Do you have to learn German? 

Musíme se učit španělsky?  __________________________________ 

Musím jít k lékaři?   ___________________________________ 

Musí ona  dělat domácí úkol?  ___________________________________ 

Musí  on zavolat své sestře?  ___________________________________ 

Musíš si uklidit svůj pokoj?  ___________________________________ 

III. krátká odpověď : Tvoří  se stejně jako u přítomného času prostého:  

Výklad 

Do you have to learn English?  Yes , I do 

      No, I don´t 
Does she have to learn English?   Yes, she does 

      No, she doesn´t 

III. a) Cvičení podle vzoru doplň krátkou odpověď a přepiš do sešitu. 

Vzor: Do you go to the doctor?   Yes, I do 

 

Does he  have to play the piano?   No, ___________ 

Do we have to go to cinema?    Yes,___________ 

Does  she have to call your mother?   Yes,___________ 

Do you have to tidy your room?   No,___________ 

 

      

  



Matematika VIII. tř. 4.5. – 7.5.2020                                                     Rupec S. 

Délka kružnice, obvod a obsah kruhu – opakování  

 

 

 

 

 

 

Pokuste se do sešitu vypracovat příklad 1, 14b, 9 

Řešení: 

14a) 

o = 135 km 

d = 
�

�
 

d = 
���

�,��
 

d = 42,99 km = 43 km 

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

Zkontroluj si správné výsledky příkladů z minulého týdne, a pokud najdeš 

chybu, pokus se ji opravit. 



1a)   o = 69,1 cm     b)   o = 7,5 m     c)    o = 0,2 km 

2a) o = 37,68 m = 37,7 m  b)  o = 19,45mm = 19,5 mm c)  o = 1,57 cm = 1,6 cm 

1a)   S = 12,6 cm²     b)   S = 78,5 cm² 

2a)   S = 0,785 cm²   b)   S = 13,85 cm² 

  



Matematika VIII. tř.  Žiga Š. IVP 4.5. – 7.5.2020                                    Rupec S. 

Délka kružnice, obvod a obsah kruhu – opakování  

 

 

 

Řešení: 

3A    

o = obvod   π = 3,14 

o = 2 . π . r     o = π . d  

o = 3,14 . 17  

o = 53,38 cm = 53 cm 

24a) 

r = 1 m 

S = obsah 

S = π . r . r  

S = 3,14 . 1 . 1 

S = 3,14 . 1 

S = 3,14 m² 

Pokus se do sešitu vypracovat příklad 2, 3B, 24 b, c,  

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

 

 

Zkontroluj si správné výsledky příkladů z minulého týdne, a pokud najdeš 

chybu, pokus se ji opravit. 

S = π . r . r 

22   S = 3,14 . 1 . 1 = 3,14 mm² 



       S = 3,14 . 2 . 2 = 12,56 m² 

       S = 3,14 . 3 . 3 = 28,26 m² 

       S = 3,14 . 2,8 . 2,8 = 24,61 m² 

       S = 3,14 . 0,8 . 0,8 = 2,0096 m² 

23   S = 3,14 . 16 . 16 = 793,6 m² 

 

  



Finanční gramotnost VIII. tř. 4.5. – 7.5.2020                                       Rupec S. 
 

Co je marketing a prodej 
 
Marketing a prodej se zabývá zkoumáním, pochopením a vyvoláním potřeb zákazníků, vzbuzením 
jejich pozornosti a uzavřením obchodu - tedy prodejem výrobků nebo služeb firmy. 

Marketing a prodej může někdo vnímat jako dvě různé oblasti. Jsou to ale spojené nádoby, které 
v praxi není dobře od sebe oddělovat, protože jedna ovlivňuje druhou. Zatímco marketing se 
zabývá zkoumáním a pochopením potřeb zákazníků a vzbuzením jejich pozornosti a zájmu, 
tak prodej je hlavně o uzavření obchodu.  

Definice marketingu 
Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznávání, ovlivňování, předvídání a v konečné 
fázi uspokojování potřeb a přání zákazníka tak, aby efektivním a výhodným způsobem byly 
dosaženy cíle firmy (zejména zisk). 
 
Marketing je tedy především o hledání a oslovování potenciálních zákazníků, lze jej také dobře 
vysvětlit pomocí marketingového mixu, který tvoří všechny elementy úspěchu firmy a její nabídky 
na trhu. Je třeba se soustředit na základní elementy, které musí být vzájemně v rovnováze a sice: 

• Produkt tedy to, co nabízíme na trhu, výrobek nebo služba. Produkt by měl reagovat na to, 
co zákazníci poptávají, co chtějí, měl by být kvalitní a spolehlivý. 

• Cena by měla být přiměřená a měla by odpovídat ochotě zákazníků jí zaplatit 
• Místo prodeje a distribuční cesty jsou důležité, protože musíme mít (ideální) způsob, jak k 

zákazníkovi produkt dostat 
• Propagace (reklama) je jádrem marketingu, protože nestačí mít jen kvalitní produkt za 

dobrou cenu, když o něm zákazníci nebudou vědět 

Odpověz na otázku: 
Co je to marketing? 

 
 

Zkontroluj si správnou odpověď z minulého týdne: 

Proč a kde se používají vyrovnávací ceny? 

• Používají se v supermarketech, kde mají široký sortiment zboží 
• Princip je takový, že některé druhy mají nízké ceny, což se vyrovnává vyššími cenami 

jiných výrobků (například levné maso a drahé mléčné výrobky) 
• Cílem je, aby zákazník byl nalákán na nízké ceny a nakoupil i zboží s vyššími cenami 
• Jiná možnost je u prodeje výrobků, ke kterým je nutno dokupovat spotřební materiál 

(například levná tiskárna a zisk se generuje z prodeje náplní do ní) 
 

  



Fyzika VIII. tř. 4.5. – 7.5.2020                                                              Rupec S. 

Elektrický náboj a jeho vlastnosti 

Při vzájemném tření dvou těles z různých látek se mohou tělesa zelektrovat – mít 

elektrický náboj. 

• Existují dva druhy elektrického náboje: kladný (+) a záporný (–)   
 

• Souhlasné náboje se odpuzují, opačné se přitahují. Nabité a nenabité těleso se přitahují.  
• Těleso lze nabít třením nebo dotykem (přenesením náboje). 

 
• Pro elektrický náboj se používá označení Q. 

 

• Jednotkou elektrického náboje je coulomb, značí se C. 

 

• Hodnota náboje Q je vždy násobkem velikosti elementárního náboje. Kladný                               
            elementární elektrický náboj má proton, záporný pak elektron. 

 

• V elektricky neutrálních tělesech je počet kladných a záporných elementárních nábojů 
stejný a jejich silové působení se navzájem ruší. 

 
Na vzájemném odpuzování souhlasných nábojů jsou založeny elektroskopy (přístroje, které jsou 
schopné detektovat přítomnosti náboje), pokud má elektroskop stupnici, nazývá se elektrometr. 
 
Elektrické pole: 

- Je pole okolo zelektrovaného tělesa 
- Elektrické pole je prostor, ve kterém působí elektrické síly. 
- Ke vzniku elektrického pole je nutná přítomnost elektrického náboje. 
- Působí v něm na zelektrovaná tělesa elektrická síla – přitažlivá nebo odpudivá 

Do sešitu opiš text v modrém rámečku na straně 91 v učebnici. 

Odpověz na otázky:  

1. Které el. náboje se odpuzují? 
2. Jak lze nabít těleso? 
3. Jaké má označení el. náboj? 
4. Jaká je jednotka el. náboje? 
5. Co je el. pole? 

Zkontroluj si správné odpovědi z minulého týdne: 

1. Kladívko, kovadlinka, třmínek 
2. Bel (B) 
3. Na intenzitě a frekvenci tónu 
4. 0 dB 
5. 130 dB 

 

  



PŘÍRODOPIS (učivo na týden 4.5. – 7.5.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Email: KalocovaB@seznam.cz 

Facebook: Barča Kaločová 

Milí osmáci, s některými z Vás jsem osobně mluvila, se kterými ne – prosím cokoliv uděláte, vyfoťte a 

pošlete mi na messenger na Facebook, někteří již tak dělají, moc Vás chválím  vše si schovávejte, bude 

se to kontrolovat. Kdo nic nedělá, čeká ho přezkoušení a budete si to muset dodělat, nebude toho 

najednou moc?  

 

1. OPAKOVÁNÍ (pokus se vypracovat vše, do sešitu) 

Dnes si dáme opakování vylučovací soustavy, schválně kolik si toho pamatujete?  

 

1) Vypiš jednotlivé části vylučovací soustavy: 
- ……………………………… 
- ……………………………… 
- ……………………………… 
- …………………………….... 

 
 

2) Popiš stavbu ledvin: 
 

 

 
 
 
 

3) Vysvětli pojmy: 
 

DIALÝZA……………………………………………………………………………………….. 
PRIMÁRNÍ MOČ………………………………………………………………………………. 
PITNÝ REŽIM…………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 



4) Zakroužkuj správnou odpověď: 
 

I. Člověk by měl denně vypít asi: 
a) 6 l tekutin 
b) 3 l tekutin 
c) 10l tekutin 

 
II. Člověk denně vyprodukuje sekundární moči: 

a) 0,5 l 
b) 5 l 
c) 1,5 

 
III. Základní stavební jednotka ledvin je: 

a) nefron 
b) neuron 
c) neurit 

 

IV. V sekundární moči nesmí být: 
a) voda 
b) močovina 
c) cukr 

 
 

V. Ve kterých částech ledvinového tělíska dochází ke zpětnému vstřebávání látek 
do krve? 

a) ledvinové klubíčko 
b) kanálky 
c) váček 

 
VI. Kterou odpadní látku nevylučují ledviny? 

a) voda 
b) oxid uhličitý 
c) soli 

 
VII. Co je hlavním úkolem vylučovací soustavy? 

a) odstranění škodlivých látek, které vznikají při látkové výměně 
b) výměna plynů v krvi 
c) vyloučení nestravitelných zbytků potravy 

 
VIII. Ledviny: 

a) nejsou párový orgán, jsou uloženy na zadní stěně břišní po stranách 
bederní páteře 
b) jsou párový orgán, jsou uloženy na zadní stěně břišní po stranách 
bederní páteře 
c) nejsou párový orgán, jsou uloženy na zadní stěně břišní po stranách páteře 

 

 

 



2. SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 

1) Popiš jednotlivé části vylučovací soustavy: 
- LEDVINY, MOČOVODY, MOČOVÝ MĚCHÝŘ, MOČOVÁ TRUBICE 

 
 

2. Popiš stavbu ledvin: 
 
 

 
 
 

 

3) Vysvětli pojmy: 

• DIALÝZA - tzv. UMĚLÁ LEDVINA, (ZPŮSOB LÉČBY LEDVIN S NEDOSTATEČNOU 
FUNKCÍ) 

• PRIMÁRNÍ MOČ – JE PRVOTNÍ MOČ, JE JÍ ASI 200 L, OBSAHUJE SLOŽKY PLAZMY, 
KROMĚ BÍLKOVIN 

• PITNÝ REŽIM – JE DOPORUČENÁ DENNÍ DÁVKA TEKUTIN, ASI 3 L 
 

4) Zakroužkuj správnou odpověď: 
I. b) 3 l tekutin 
II. c) 1,5 
III. a) nefron 
IV. c) cukr 
V. b) kanálky 
VI. b) oxid uhličitý 
VII. a) odstranění škodlivých látek, které vznikají při látkové výměně 
VIII. b) jsou párový orgán, jsou uloženy na zadní stěně břišní po stranách 
bederní páteře 

 

 



Chemie VIII. tř.    4.5. - 7.5. 2020                                                                      Ing. Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, doufám, že jste všichni v pohodě. Zasíláme Vám tyto úkoly pro následující období. 
Pokud si nebudete s něčím vědět rady, napište mi email: evzen.tarasjuk@seznam.cz 

Děláme vše písemně do pracovního sešitu! 

1. Doplň vhodná slova do mezer. Hotový text přepiš do sešitu.  

Atom se skládá z .......................................a z ............................................................ V jádře 

jsou částice ........................a ..........................., v obalu jsou .............................. Atomové jádro 

je nabité ............................ a atomový obal je nabitý .................................... Částice s kladným 

nábojem se nazývají ................................., částice se záporným nábojem se nazývají 

..............................., částice s neutrálním nábojem se nazývají ............................... Atom je 
elektroneutrální, to znamená, že počet protonů je stejný jako počet ................................. 

2. Doplň vhodná slova do mezer. Hotový text přepiš do sešitu.  

Urči, zda se jedná o prvek nebo sloučeninu: vodík - prvek x sloučenina uhlík - prvek x sloučenina 

voda - prvek x sloučenina líh - prvek x sloučenina železo - prvek x sloučenina oxid uhličitý - 

prvek x sloučenina methan - prvek x sloučenina kyslík - prvek x sloučenina 2. Doplň věty: Atom 

je velmi malá .................... látek. Molekula je částice látky složená ze dvou nebo více 

.............................. Prvek je látka složená z atomů, které mají stejné ........................... číslo. 

Protonové číslo vyjadřuje počet ........................v jádře atomu. Nukleonové číslo vyjadřuje 

počet ................................................... v jádře atomu. Sloučenina je látka složená z atomů, 
................. 

3. Napiš chemickou zkratku:  

1 molekula sloučeniny složené ze 2 atomů železa a 3 atomů kyslíku: .................. 

3 molekuly slouč. složené z 1 atomu síry a dvou atomů kyslíku: ..................  

2 atomy zinku: ..................  

4 atomy olova: ..................  

3 atomy sodíku: ..................  

2 molekuly slouč. složené ze 2 atomů chloru a 7 atomů kyslíku: ..................  

4 molekuly slouč. složené ze 2 atomů vodíku, jednoho atomu síry a 4 atomů kyslíku: 
..................  

3 atomy kyslíku: ........  

2 dvouatomové molekuly kyslíku: .......  

2 tříatomové molekuly kyslíku: .......  

2 molekuly slouč. složené z 1 atomu sodíku a 1 atomu chloru: ..................  

2 atomy fosforu: ..................  

čtyřatomová molekula fosforu: ..................  



5 atomů draslíku ..... 

ŘEŠENÍ 

1. Atom se skládá z jádra a z elektronového obalu. V jádře jsou částice  protony a neutrony, v 

obalu jsou elektrony. Atomové jádro je nabité pozitivně + a atomový obal je nabitý negativně 

- . Částice s kladným nábojem se nazývají protony, částice se záporným nábojem se nazývají 

elektrony, částice s neutrálním nábojem se nazývají neutrony. Atom je elektroneutrální, to 
znamená, že počet protonů je stejný jako počet elektronů.  

2. Urči, zda se jedná o prvek nebo sloučeninu: vodík - prvek x sloučenina uhlík - prvek x 

sloučenina voda - prvek x sloučenina líh - prvek x sloučenina železo - prvek x sloučenina oxid 

uhličitý - prvek x sloučenina methan - prvek x sloučenina kyslík - prvek x sloučenina 2. Doplň 

věty: Atom je velmi malá částice látek. Molekula je částice látky složená ze dvou nebo více 

atomů Prvek je látka složená z atomů, které mají stejné protonové číslo. Protonové číslo 

vyjadřuje počet protonů v jádře atomu. Nukleonové číslo vyjadřuje počet protonů a neutronů 
v jádře atomu. Sloučenina je látka složená z atomů, molekul. 

3.  

1 molekula sloučeniny složené ze 2 atomů železa a 3 atomů kyslíku: Fe2O3 

3 molekuly slouč. složené z 1 atomu síry a dvou atomů kyslíku: 3 SO2 

2 atomy zinku: 2 Zn 

4 atomy olova: 4Pb 

3 atomy sodíku: 3 Na 

2 molekuly slouč. složené ze 2 atomů chloru a 7 atomů kyslíku: 2 Cl2O7 

4 molekuly slouč. složené ze 2 atomů vodíku, jednoho atomu síry a 4 atomů kyslíku: 4H2SO4 

3 atomy kyslíku: 3O 

2 dvouatomové molekuly kyslíku: 2O2 

2 tříatomové molekuly kyslíku: 2O3 

2 molekuly slouč. složené z 1 atomu sodíku a 1 atomu chloru: 2NaCl 

2 atomy fosforu: 2P 

čtyřatomová molekula fosforu: P4 

5 atomů draslíku 5K 

 

  



Zeměpis VIII. tř. 4. - 8. 5. 2020, vyučující Šebesta 

Souhrnné opakování - Evropa 

 



 

 

  



Výchova k občanství VIII. tř., 4. -  8. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

1) Řešení 

 

 



2) Nové učivo 

Tvorba ceny, učebnice s. 50 - 51, přečíst a odpovědět na otázky. 

1) Co jsou náklady, uveď příklady 

2) Co je zisk 

3) Prodejní cenu tvoří: 

4) Jak lze určovat cenu zboží? 

  



Pokyny k práci do předmětu Dějepise 8: 

Mgr. David Otipka 

Kdy: 4. 5. – 7. 5. 2020 

S dotazy ohledně výuky se na mě obracejte na :E-mail:ibsenova.otipka@seznam.cz, 

Facebook:  ibsenova otipka 

 

I. Řešení z minulé hodiny. Zkontrolujte 

Viktorie (1) , parlament (2),konzervativní (3) Dominia (4) Australie (5) Indie (6) 

surovin (7). kolonie (8)) 

II. Cvičení opakování z minulé hodiny. Doplňte správný pojem do mezery a pod 

číslem které u něj je zapište do sešitu. Vzor řešení z minulé hodiny. 

Kolonialismus a Imperialismus v 19. století): 

Přečtěte a zapište do sešitu. 

• _____________(1): Je snaha politicky, hospodářsky a kulturně ovládnout cizí území, 

nebo národ. 

• _____________(2) : Je systém ovládání a hospodářsky využívání málo vyvinutých 

zemí. 

• V průběhu 18. a 19. století evropské země (západoevropské) díky průmyslové 

revoluci (technický pokrok- lepší________(3), nové stroje, vědecký pokrok) získávají 

velkou převahu nad zbytkem světa. Zakládají ohromné koloniální říše. Ovládají 

kolonie většinou v ________(4) a Asii. 

• Hlavní koloniální velmoci:_________(5), Francie, později Německo a Itálie. 

Mimoevropské koloniální velmoci USA, Japonsko. 

• Koloniální velmoc měla pocit ____________(6)a prosazovala model své 

společnosti, náboženství atd., jako ideálního pro všechny ostatní. 

• Z kolonií se dovážela řada levných surovin a vyvážely se tam výrobky. Stát, který 

měl kolonie, měl z čeho vyrábět a kde prodávat. Takový stát hospodářsky 

___________(7)(Dařilo se mu.). 

• ______________(8)koloniálních velmocí. 

  



III. Nová látka:Vzestup Spojených států Amerických (USA): .I část 

I. Opište do sešitu a naučte se. 

Základní data, zopakování): 

Vznik: 1789 (Zisk nezávislosti na Británii.) 

Republika, 1. prezident George Washington 
Původně 13. britských kolonií ( na východním pobřeží Severní Ameriky, pobřeží Atlantiku) 

19. století: 

Postupné rozšíření území na úkor indiánských kmenů, jiných koloniálních velmocí, nebo 

samostatných států (směr na západ k Tichému oceánu): 

• Vítězné války s Mexikem,  

• koupí (Florida od Španělska, Aljaška od Ruska) atd. 

• zábor území indiánských území (Indiáni přestěhování do tzv. rezervací, špatné 

zacházení, diskriminace) 

Země přistěhovalců: Nejdříve Angličanů a dalších západoevropanů. V 2. polovině 19. Století 

příchody Irů, Italů, lidí ze Severní Evropy (např. Švédů), Východní a Střední Evropy (i Čechů a 

Slováků) a dalších (např. Číňanů) 
V II. části se budeme zabývat Občanskou válkou v USA a velmocenským nástupem USA. 

  



Pokyny k práci do předmětu informatika 8. třída 

Mgr. David Otipka: 
 

Kdy: od 4.5. – 7. 5. 2020 

Zašlete  na můj mail či facebook odpověď na tuto otázku: Co je to snímek v MSPower pointu? 

E-mail:  ibsenova.otipka@seznam.cz, Facebook:  ibsenova otipka 

 


