
Informace  pro vycházející

Vážení rodiče, v tomto týdnu od 4.5. do 8.5.2020 si můžete přijít pro zápisový 
lístek opět mezi 7. a 13.hodinou.

Bez zápisového lístku  střední škola  nakonec vaše dítě  nezapíše, přestože bylo 
přijato.

Vyzývám opět všechny, kteří do OU Hlučín ještě neodnesli přihlášku, ať tak 
učiní ihned. Nezapomeňte na razítko dětského lékaře. 

OU Hlučín – má již vyvěšené výsledky. Ti, co si podali přihlášku, budou ještě obesláni dopisem, ve
kterém budou další  informace. Čtěte je pozorně!!!

Pokud někteří z vás  ještě do Hlučína přihlášku nedonesli, udělejte tak IHNED, protože
v současné době vedení školy rozesílá dopisy s důležitými informacemi pro přijaté. Pokud do
konce června nebude zřejmé, že vaše dítě bylo přijato, končí povinnou školní docházku na ZŠ

k 30.6.2020 a od 1.7.2020 jej musíte zapsat na úřad práce. Informace, že máte čas se
rozmyslet do konce srpna, jsou mylné!!!!

SŠ U Studia – výsledky jsou vyvěšeny na jejich webových stránkách

SŠ Krakovská – výsledky jsou vyvěšeny na jejich webových stránkách 

SŠ Zd.Matějčka  – výsledky jsou vyvěšeny na jejich webových stránkách

SŠ Moravská  – výsledky jsou vyvěšeny na jejich webových stránkách

SŠ Příčná – výsledky jsou vyvěšeny na jejich webových stránkách

SŠ Na Jízdárně – výsledky jsou vyvěšeny na jejich webových stránkách

SŠ Zengrova – bude mít vyvěšené výsledky do 8 dní od vyhlášení termínu přijímacích zkoušek pro
maturanty.

SŠ Karasova – bude mít vyvěšené výsledky do 8 dní od vyhlášení termínu přijímacích zkoušek pro
maturanty.

Zápisový lístek může být odevzdán až v době, kdy zná uchazeč výsledky z obou
škol (oborů), nejpozději do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých 
uchazečů na maturitní obory.Pokud se hlásí uchazeč jen na učební obory, 
může odevzdat zápisový lístek již nyní.



Anglický jazyk   VIII. tř.    4.5. - 7.5. 2020                                                                   Ing. Evžen  
Tarasiuk

Milí žáci, doufám, že jste všichni v pohodě. Zasílám 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. Přiřaď  slovesa k obrázkům. Přelož a přepiš si do sešitu English. 
a) cook e) eat breakfast
b) read a book f) write a letter
c) play football g) play tennis
d) swim h) paint a picture

2.  Napiš, co lidé dělají podle obrázků. Přelož a přepiš si do sešitu English. 
Příklad: He is cooking.

1. She _______________________________________________________
2. The children ________________________________________________
3. A dog _____________________________________________________
4. My brother _________________________________________________
5. His mother _________________________________________________
6. Emily _____________________________________________________
7. She ______________________________________________________

3. Ze slov na obrázků udělej otázky. Napiš k nim odpovědi. What are they doing? (Co oni 
dělají?)

1. Příklad: Is she reading a book? No, she isn’t.
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________

mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz


ŘEŠENÍ:
1.

2. He is cooking.           She is eating breakfast.             The children are playing football.
A dog is playing tennis.             My brother is swimming.              His mother is writing a letter.
Emily is painting a picture.         She is reading a book.
3.

1. Is she reading a book? No, she isn’t. 4. Are you doing an exercise? Yes, I am.
2. Are they cleaning the car? Yes, they are.  5. Is he tidying up kitchen? Yes, he is.
3. Is she helping her mum? No, she isn’t.           6. Are they packing their bags? No, they 
aren’t.

     



Fyzika 8.A

Opakování řešení příkladů pro výpočet tepla Q.

Zopakuj si :

Teplo : 

            Značka :                                    Q

            Jednotka :                                  1J  ( joule čti džaul)

            Vzorec pro výpočet tepla:         Q = c . m . (t – t0)

             c  = měrná tepelná kapacita látky ( v tabulkách)

             m = hmotnost látky (tělesa)

             t   = konečná teplota

             t0   = počáteční teplota

Výpočty tepla

Zadání si zapiš do sešitu a příklady vypočítej.

Vzorové řešení příkladu :

V nádobě je voda o hmotnosti 350 g. Jaké teplo přijme voda o teplotě 25°C, zvýší-li se její
teplota na 75°C ?



voda

m = 350 g = 0,35 kg Q = c . m . (t – t0)

t0= 25°C Q = 4,18 . 0,35 . (75 – 25)

t = 75°C Q = 73,15 kJ

c = 4,18 kJ/ kg°C teplo přijaté

Q = ? kJ

Zadání příkladů:

1. Jaké teplo odevzdá měděný kotlík o hmotnosti 5 kg, jestliže se ochladí z 80°C na 20°C? Měrná
tepelná kapacita mědi je 0,383 kJ/kg°C.

2. Mosaz o hmotnosti 2,5 kg přijme teplo 180 kJ. Jak se změní teplota mosazi? Měrná tepelná
kapacita mosazi je 0,36 kJ/kg°C. 

ŘEŠENÍ:

Výpočty tepla

1. Jaké teplo odevzdá měděný kotlík o hmotnosti 5 kg, jestliže se ochladí z 80°C na 20°C? Měrná
tepelná kapacita mědi je 0,383 kJ/kg°C.
měď



m = 5 kg Q = c . m . (t0 - t)

t0 = 80°C Q = 0,383 . 5 . (80 – 20)

t = 20°C Q = 114,9 kJ

c = 0,383 kJ/ kg°C teplo odevzdané

Q = ? kJ

2. Mosaz o hmotnosti 2,5 kg přijme teplo 180 kJ. Jak se změní teplota mosazi? Měrná tepelná
kapacita mosazi je 0,36 kJ/kg°C. 
mosaz

m = 2,5 kg Q  = c . m . ∆ t

Q = 180 kJ          180  = 0,36 . 2,5 . ∆ t

c = 0,36 kJ/ kg°C ∆ t = 200 °C 

∆ t = ?       °C  



ČESKÝ JAZYK – 8. ROČNÍK

(úkoly 4. 5. – 8. 5. 2020)

 Tento týden si odpočineme od mluvnice, pravopisu i od psaní a budeme se 

věnovat práci s textem. Vaším úkolem bude přečíst si pozorně text a 

odpovědět na otázky pod textem. Když budete číst pozorně, bude to určitě pro

vás hračka.

 Odpovědi si zapište do sešitu, kdo mi pošle správné odpovědi emailem, bude 

odměněn.

 Samozřejmě neustále platí procvičování pravopisných jevů apod. online na 

známých webech (zkuste i tento týden aspoň chvilku)

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/

Text ke čtení (pozorně si text přečtěte a pokuste se odpovědět na otázky pod ním):

Napoleon a konopí

Možná vás překvapí, že prvním člověkem, který vydal zákaz užívání konopí, byl Napoleon Bonaparte.
Stalo se to roku 1800, když táhl se svým vojskem na Egypt. Tehdy Napoleon vyhlásil, že vojáci nesmí
požívat silný alkoholický nápoj, který muslimové vyráběli z květenství samičích rostlin jisté byliny 
zvané konopí, ani kouřit hašiš či konopné semeno. Tento francouzský generál totiž psychoaktivní 
účinky konopných látek zažil na vlastní kůži a nebylo to vůbec příjemné. Když 1. července 1798 
vjížděl do města Alexandrie, stal se terčem útoku jednoho místního obyvatele, který na něj vystřelil z 

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/


okna domu, ale minul. Napoleonova ochranka ho nakonec zadržela a pozdější vyšetřování prokázalo, 
že útočník byl pod vlivem těchto omamných látek. A protože konzumace marihuany byla mezi 
Egypťany běžnou záležitostí, dělal Napoleon, vše pro to, aby se jeho vojáci pod vliv této byliny 
nedostali.(Převzato z Muy interesante a upraveno)

1. Které z následujících tvrzení jednoznačně vyplývá z textu?
a) Konopí a marihuana jsou dvě různé byliny.

b) Konopí je léčivá bylina.

c) Konopí má samčí a samičí rostliny.

d) Konopí pochází z Egypta.

2. Pod vlivem kterých omamných látek byl podle textu útočník?

a) pod vlivem neznámých drog

b) pod vlivem pouze hašiše

c) pod vlivem pouze marihuany

d) pod vlivem konopných látek

3. K zákazu užívání konopných látek došlo podle textu na území státu:

a) Alexandrie

b) Egypt

c) Francie

4. Slovo konzumace je v textu užito ve významu:

a) požívání

b) jedení

c) prodej



Další otázky (nehledejte už v textu, ale zkuste zapátrat v paměti, či pohledejte v chytrých knihách 
nebo na webu).

5. Kdo byl Napoleon Bonaparte, ve kterém žil století a jaké byl národnosti?

6. Co znamená tzv. Napoleonský komplex

7. Bitva u  Waterloo - v této bitvě francouzská armáda císaře Napoleona I. 
utrpěla drtivou porážku. Na území kterého dnešního státu byste Waterloo 
hledali?

8. Je dnes u nás v republice užívání marihuany trestné?

https://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte


DĚJEPIS, 8. ročník – studijní opora od 4. 5. 2020

Osmáci,

nejprve vás musím OPĚT upozornit, že stále nemám ani od jednoho z     vás žádný referát, na  

kterých jste  se měli  mezi  sebou domluvit,  dle  mého zadání  z     předchozích opor!!!   (TOTO

NEJSOU  PRÁZDNINY,  OČEKÁVÁM  VÁŠ  REFERÁT  NA  TÉMA  „OSOBNOST

ČESKÉHO NÁRODNÍHO OBROZENÍ“ – viz předchozí opory).

Nezapomínejte, že kromě mailové adresy alespavelka@seznam.cz, jsem aktivní i na FB,

kde mě můžete kontaktovat, případně kontrolovat vaši práci.  

REVOLUČNÍ ROK 1848 V     EVROPĚ  

V polovině 19. století se Evropa výrazně změnila. Hospodářské a sociální problémy se natolik

vyostřily,  že  v  řadě  zemí  došlo  k  povstáním  a  pouličním  bouřím.  Cíle,  kterých  během

revolučního roku chtěli povstalci v jednotlivých zemích dosáhnout, se lišily. V německých

státech bylo hlavním cílem sjednocení země, v Itálii kromě sjednocení usilovali povstalci o

osvobození  severu  Itálie  od  rakouské  nadvlády,  ve  Francii  bylo  nejdůležitější  řešení

hospodářské a politické krize. Ve státech s absolutistickou vládou se znovu objevily snahy

o zavedení ústavních svobod. 

Revoluční dění v letech 1848/49 v Evropě



ITÁLIE (leden 1848)

V roce 1848 zahájilo vlnu revolučních bouří povstání na Sicílii,  kde se povstalci postavili

proti absolutistické vládě Bourbonů, přidali se Italové na severu, kteří požadovali odtržení od

rakouské  nadvlády.  Aktivním  vůdcem  sjednocovacího  procesu  se  v  Itálii  stal  Giuseppe

Mazzini.  Po útěku papeže z Říma byla na krátkou dobu vyhlášena Římská republika,  na

jejímž vedení se Mazzini podílel. Na severu byla vytvořena Benátská republika, proti ní ale

zasáhla rakouská vojska a znovu sever Itálie podřídila pod vládu Rakouska.

FRANCIE (únor 1848)

Nepokoje v Itálii spustily vlnu sociálních bouří ve Francii. Francouze zasáhla hospodářská

krize, která vedla k vysoké nezaměstnanosti. Revoluce začala 24. 2. povstáním v Paříži, po

němž neoblíbený král Ludvík Filip abdikoval (vzdal se vlády) a uprchl ze země.  Ve Francii

byla vyhlášena republika, jejíž vedení okamžitě začalo řešit problém nezaměstnanosti. Byly

zřizovány tzv. národní dílny, kde mohli nezaměstnaní dostat práci. Provoz národních dílen byl

ale nákladnou záležitostí, na kterou francouzská republika neměla peníze, proto po čtyřech

měsících jejich existence začala opět dílny rušit a dělníci se znovu ocitli bez práce. V Paříži

vyrostly barikády a vypuklo povstání, které ale vojsko krvavě potlačilo. Revoluce ve Francii

skončila porážkou, do čela republiky byl zvolen Napoleonův synovec  Ludvík Bonaparte,

který byl o čtyři roky později prohlášen císařem. 

RAKOUSKO (březen 1848)

Revoluce  ve  Vídni  požadovala  hlavně  odstoupení  kancléře  Metternicha a  navrhovala

rozšíření svobod. Své požadavky odděleně formulovali Maďaři v Budapešti a Češi v Praze.

Maďarům se podařilo  prosadit  nezávislost Uher (dnes Maďarsko),  české požadavky byly

uspokojeny pouze v omezené míře.  Na císařský trůn usedl místo slabého Ferdinanda V.

mladý František Josef I. (1848 – 1916). 



Fg - 8      úkoly na týden 4.5.-10.5.

V tomto pracovním listě se budeme zabývat opět penězi a 
jejich historií.

Budete plnit dva jednoduché úkoly.

Úkol č. 1 – doplněná slova si zapiš do sešitu a proveď si kontrolu

Střípky z historie peněz

1. Peníze nikdo nevynalezl.  Postupně se vyvinuly ze ………………………… obchodu,
který

začal být nepraktický. Košíkář sice mohl svůj výrobek vyměnit s kovářem za novou
petlici  ke  vratům,  ale  co  když  dotyčný  kovář  neměl  zrovna o  košíkářovo  dílo
zájem?

2. S rozvojem zpracování kovů se jako hlavní prostředek směny stalo ……………….a
později

…………………   Jejich  předností  byla  trvanlivost,  dělitelnost  a  vzácnost.  Jejich
pravost

a hmotnost však bylo potřeba neustále ověřovat, což znamenalo starosti a riziko.

3. Řešením se ukázala výroba ……………… Na ně se v ……………………… razily různé
znaky  a symboly vladaře, které byly zárukou pravosti.



4. Kovové peníze měly řadu výhod, ale nosit nebo skladovat jejich větší množství
bylo  opět  nepraktické.  Proto  časem  vznikly  peníze  papírové,
zvané………………………..  Ty  zpočátku  představovaly  jen  doklad  (bankovní
certifikát),  potvrzující  vlastnictví  určitého  množství  zlata  nebo  mincí.  Zdánlivě
bezcenný kus papíru majiteli zaručoval jejich vydání.

5. V dnešní  době  všechny státy  používají  papírové  peníze.  Ty  už  nepředstavují
uložené  zlato  či  mince,  ale  mají  svoji  ………………………………..  Můžeme  je  tedy
směnit za zboží odpovídající ceny. Můžeme pomocí nich nakupovat.

6. Každý  stát  má svou  státní  měnu.  Jednotka  české  měny se  jmenuje  koruna.
Tento  název  měny  se  na  našem  území  objevil  už  v roce
1892(……………………………………..).

Řešení
1. Peníze  nikdo  nevynalezl.  Postupně  se  vyvinuly  ze   …směnného…  obchodu,

který

začal být nepraktický. Košíkář sice mohl svůj výrobek vyměnit s kovářem za novou
petlici  ke  vratům,  ale  co  když  dotyčný  kovář  neměl  zrovna o  košíkářovo  dílo
zájem?

2. S rozvojem zpracování kovů se jako hlavní prostředek směny stalo …stříbro… a
později

… zlato…   Jejich  předností  byla  trvanlivost,  dělitelnost  a  vzácnost.  Pravost  a
hmotnost kovů však bylo potřeba neustále ověřovat, což znamenalo starosti a
riziko.



3. Řešením  se  ukázala  výroba…mincí…  Na  ně  se  v  …mincovnách…razily  různé
znaky  

a symboly vladaře, které byly zárukou pravosti.

4. Kovové peníze měly řadu výhod, ale nosit nebo skladovat jejich větší množství
bylo opět nepraktické. Proto časem vznikly peníze papírové, zvané…bankocetle…
Ty zpočátku představovaly jen doklad (bankovní certifikát), potvrzující vlastnictví
určitého  množství  zlata  nebo  mincí.  Zdánlivě  bezcenný  kus  papíru  majiteli
zaručoval jejich vydání.

5. V dnešní  době  všechny státy  používají  papírové  peníze.  Ty  už  nepředstavují
uložené zlato či  mince, ale mají svoji  …kupní sílu… Můžeme je tedy směnit za
zboží odpovídající ceny. Můžeme pomocí nich nakupovat.

6. Každý stát  má svou  státní  měnu.  Jednotka  české  měny se  jmenuje  koruna.
Tento  název  měny  se  na  našem  území  objevil  už  v roce  1892(…Rakousko  -
uherská koruna…).

Úkol č.2

Výměnný obchod

V dobách směnného obchodu lidé nakupovali tak, že si vyměnili např. slepici za
nádobu  na  vaření.  Jednoduše  se  domluvili,  že  slepice  a  hrnec  pro  ně  mají
stejnou  hodnotu.  Později  se  obchod  odehrával  prostřednictvím  vybraných
předmětů,  které  představovaly  dohodnutou  hodnotu.  Vždy  to  byl  předmět,
který  byl  pro  všechny  potřebný  (dobytek,  sůl,  zlato,  mušličky,  hedvábné
šátečky…).  Za  prodej  slepice  jste  tedy  získali  např.  pytlík  soli,  který  byl
směnitelný za požadovaný hrnec.



Úkol – zapiš do sešitu

Představte si, že byste podobný způsob ,,nakupování‘‘ chtěli zavést mezi sebou
ve třídě. Napiš za co by šla směnit nabízené zboží.

slepice –

střecha domu-

kráva-

meč-

kůň-

kalhoty-

motorka-

televize-

svetr-

postel-



Chemie pro 8.třídu v     týdnu od 4.5.2020  

Milí osmáci, dnes si shrneme učivo.
Jen si čtěte a opakujte  – neznamená to, že se na to nepodíváte.

pevná 
látka

značka barva vlastnost sloučeniny +  zajímavosti nebo 
použití

síra S žlutá hoří modrým plamenem SO2 – oxid siřičitý – vzniká 
hořením síry

SO3 – oxid sírový – vzniká 
hořením síry

H2SO3 – kyselina siřičitá – používá
se k dezinfekci sudů od vína

H2SO4  - kyselina sírová  - používá 
se k leptání kovů, 1litr váží 1,8kg

uhlík C černá – tuha

průhledný - 
diamant

uhlík hoří za vzniku CO2  nebo CO CO2  - oxid uhličitý vzniká 
hořením uhlíku za přítomnosti 
vzduchu, je těžší než vzduch, 
nepodporuje dýchání ani hoření

CO – oxid uhelnatý vzniká hoření 
uhlíku bez  přítomnosti vzduchu, je
lehčí než vzduch, je jedovatý

fosfor P bílý

červený

bílý – jedovatý, měkký, dá se krájet
nožem, samozápalný, uchovává se 
pod vodou, hořením bílého P 
vzniká červený P

červený – není jedovatý, není 
samozápalný, hořením červeného P
vzniká bílý P

bílý P  - se používá jako hnojivo

červený P – se používá na škrtátka 
zápalek

křemík Si různé barvy
SiO2, 

křemen je 
průhledný

vypadá jako sklo a také sklo se 
z něj vyrábí

Sklo: laboratorní, vodní, obyčejné

Halogeny – 
jedovaté!!!

značka skupenství barva zajímavosti + použití

fluor F plyn žlutozelená samotný se nevyskytuje

chlor Cl plyn žlutozelená ničí choroboplodné zárodky

brom Br těžká, těkavá 
kapalina

červenohnědá uzavřena pod 2 uzávěry

jod I pevná látka šedofialovočerná sublimuje, s lihem se používá 



k dezinfekci kůže = jodová tinktura

plynná látka značka výskyt použití barva ocelové 
lahve

kyslík O vzduch, 
sloučeniny

dýchání, hoření, tlení, hnití, 
koroze

modrá

dusík N vzduch, 
sloučeniny

plyn k hašení zelená

oxid uhličitý CO2 vzduch plyn k hašení, k chlazení, do 
nápojů

černá

acetylen C2H2 svařování – s kyslíkem bílá

čpavek 
(amoniak)

NH3 chlazení (mrazírny, zimní 
stadiony)

oranžová



Matematika 8A – 4. 5. – 10. 5. (R. Křístková)

Krásný den všem matematických vědomostí chtivým osmákům. Dnes si přečtete a napíšete něco o 
vzájemné poloze přímky s kružnicí. Jaké možnosti mohou nastat a jak se pak přímce říká. 

Přejdeme rovnou k zápisu, úkol jste neměli , tak jdeme na to – můžete použít pravítko a kružítko 
nebo se pokuste co nejpřesněji črtat obrázky od ruky. Červené nepíšete, to se snažím vysvětlovat 
nadálku ;)

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

VZÁJEMNÁ POLOHA PŘÍMKY A KRUŽNICE                                                                                                4. 5.  

Načrtneme si kružnici a přemýšlejme, jakou polohu vůči ní může přímka mít. Mohou nastat 3 
možnosti. Přímka půjde mimo kružnici, neprotne ji a nebudou mít žádný společný bod. Jde „venkem“ 
a tak se jí říká vnější přímka. Přímka kružnici protne a budou mít dva společné body. Přímka ji tedy 
„rozsekne“ a proto jí říkáme sečna. Přímka se kružnice dotkne a budou mít jeden společný bod. 
Takové přímce se říká tečna (kluci znají z fotbalu, když se míč dotkne cestou dalšího hráče, říkáte že 
ho tečoval). Načrtněme si do sešitu.

Pokud místo kružnice budeme mít kruh, změna nastane pouze v prvním případě, kdy bude místo 
dvou společných bodů společná celá úsečka a té úsečce se říká TĚTIVA.



Konstrukce tečny                                                                                                                                                  6. 5.  

Příklad:

Sestroj tečny ke kružnici k (S, r=2cm), které prochází bodem R vzdáleným od středu S 6 cm.

Tečna je přímka, která se kružnice dotýká a v místě dotyku je kolmá na poloměr (viz 
obrázek). S konstrukcí vám pomůže video a Youtube, pusťte si ho od 1:40 
https://youtu.be/0ii4_-GIh5Q

Přesně podle postupu ve videu rýsuj.

1.  Sestroj kružnici k, se středem S a poloměrem 2 cm. Narýsuj úsečku RS dlouhou 6 cm.

2. Sestroj střed úsečky RS, označ ho ST a sestroj kružnici kT, která bude mít střed v bodě ST a 
bude procházet body S a R (kružítko zapíchneš do ST a tuhu posuneš do bodu R a opíšeš 
kružnici. Bude procházet i bodem S)

https://youtu.be/0ii4_-GIh5Q


3. Průsečíky obou kružnic označ T1 a T2. Tyto body jsou body dotyku hledaných tečen 
s kružnicí k.

4. Sestroj přímky T1R a T2R – to jsou hledané tečny ke kružnici k z bodu R.



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

Zapamatuj si, co je sečna, tečna, tětiva a vnější přímka!!! Pokud budeš potřebovat pomoct, 
napiš na FB, ptejte se ve skupině nebo zprávě  anebo pošli email na rkristkova@seznam.cz 
Buďte hlavně zdraví!

NĚMECKÝ JAZYK (studijní opora pro 8. ročník, od 4. 5. 2020)

Osmáci,

níže nabízím správné řešení předchozího úkolu. Měli jste pracovat s textem, který jste měli
přepsat, přeložit a odpovědět na otázky, které se k němu vázaly. Text byl zaměřený na použití
předložek. Pokud text nemáte doplněn a přepsán, dodělejte.

V     tomto týdnu také zopakujeme předložky se 3. a 4. pádem.        

Björn

a) Welche Präposition passt? Ergänze. / Která předložka se hodí? Doplň.

zu * nach * bei * in * in *  im* aus * von

Ich heiße Björn und komme AUS Deutschland. Jetzt wohne ich IN Düsseldorf. In den Ferien
fahre ich oft NACH Schweden. Dort wohnt meine Oma. Sie kann nicht gehen, ihr Bein tut ihr
weh und deshalb ist sie immer ZU Hause. Ich bleibe bei der Oma zwei Wochen, fahre Rad,
gehe  IN  den Wald, zelte und helfe etwas. Das Wetter  IN  Juli ist ganz schön, ich kann  IM
Meer baden und schwimmen. Ich habe dort schon zwei Freunde - Olli und Jussi. Sie waren
schon  BEI  uns  in  Düsseldorf.  Wir  hatten  ja  viel  Spaß.  Die  Oma  VON  Jussi  wohnt  in
Deutschland,  deshalb  spricht  Jussi  gut  Deutsch,  Olli  spricht  auch  Deutsch  und  wir  alle
sprechen auch Englisch. 

Jmenuji se Björn a pocházím z Německa. Teď bydlím v Düsseldorfu. O prázdninách jezdím
často do Švédska. Tam bydlí moje babička. Nemůže chodit, bolí ji noha, proto je vždy doma.
Zůstávám u babičky dva týdny, jezdím na kole, chodím po lese, stanuji a pomáhám (s něčím).
Počasí v červenci je velmi pěkné, můžu se koupat v moři a plavat. Mám zde už dva kamarády
– Olliho a Jussi. Byli už u nás v Düsseldorfu. Hodně jsme se bavili. Babička od Jussi bydlí
v Německu, proto Jussi mluví dobře německy, Olli mluví také německy a všichni mluvíme
také anglicky.

mailto:rkristkova@seznam.cz


b) Lies noch einmal den Text und beantworte die Fragen. / Přečti ještě jednou doplněný
text a odpověz na otázky.

Woher kommt Björn? Björn kommt aus Deutschland.

Wo wohnt seine Oma? Seine Oma wohnt in Schweden.

Wie lange bleibt Björn bei der Oma? Er bleibt bei der Oma zwei Wochen.

Wer sind Jussi und Olli? Jussi und Olli sind seine Freunde.

Sprechen sie Deutsch? Ja, sie sprechen Deutsch gut.

Wie ist das Wetter? Das Wetter ist schön.

PŘEDLOŽKY SE 3. NEBO 4. PÁDEM     (opiš, vytiskni, ale měj v sešitě)

 AN – NA (SVISLE) AUF – NA (VODOROVNĚ)

HINTER - ZA IN – V, DO UNTER – POD

ÜBER – NAD NEBEN – VEDLE

VOR – PŘED ZWISCHEN – MEZI 

Po těchto předložkách může být podstatné jméno nebo osobní zájmeno buď ve 3. p. (dativu)
nebo ve 4. p. (akuzativu). 

Dativ použijeme při otázce WO? (kde?)

Akuzativ použijeme při otázce WOHIN? (kam?) 

DATIV (WO?) AKUZATIV (WOHIN?) 

Das Bild hängt an der Wand. Ich hänge das Bild an die Wand.

Obraz visí na stěně. Pověsím obraz na stěnu. 

Die Vase steht auf dem Tisch. Ich stelle die Vase auf den Tisch. 

Váza stojí na stole. Postavím vázu na stůl. 

Die Kinder spielen hinter dem Haus. Die Kinder gehen hinter das Haus. 

Děti si hrají za domem. Děti jdou za dům.

Ich bin in der Schule. Ich muss in die Schule gehen 

Jsem ve škole. Musím jít do školy. 



Die Schuhe liegen unter dem Bett. Ich gebe die Schuhe unter das Bett. 

Boty leží pod postelí. Dám boty pod postel. 

Das Flugzeug fliegt über dem Wald. Das  Flugzeug  fliegt  über  den  Wald.

Letadlo letí nad lesem. Letadlo letí nad les. 

Frank sitzt neben mir. Frank, setz dich neben mich! 

Frank sedí vedle mne. Franku, sedni si vedle mne! 

Vor dem Haus steht ein Fahrrad. Stell das Fahrrad vor das Haus! 

Před domem stojí jízdní kolo. Postav jízdní kolo před dům! 

Das Auto steht zwischen dem Theater und der Bank.

Auto stojí mezi divadlem a bankou. 

Stell das Auto zwischen den Theater und der Bank.

Postav auto mezi divadlo a banku.

DOPORUČUJI PRO VŠECHNY!

STÁHNĚTE SI DO VAŠICH TELEFONŮ APLIKACI „WORDBIT
NĚMČINA“ (NAPŘ. V OBCHOD PLAY). DAJÍ SE V NÍ

PROCVIČOVAT SLOVÍČKA, JEDNODUCHÉ VĚTY I VÝSLOVNOST.



Vo- 8      úkoly na týden  4.5.-10.4.

Milé děti, tento týden si nastudujte opět něco o odlišných  
cenách zboží.

Určitě si vzpomenete, že jsme to dělali a tak si to vlastně 
zopakujete.

Co je podtržené si zapiš do sešitu.

Odlišná cena téhož zboží

Ceny stejného produktu se mohou lišit např. podle:

 místa prodeje   – v chudých státech budou nižší než v bohatých; mohou se lišit v různých 
oblastech státu, na kraji města a v centru, jiné ceny jsou při prodeji prostřednictvím 
internetu, jiné v prodejně,

 zákazníků   – např. věrnostní rabaty (slevy) stálým zákazníkům, množstevní slevy  , slevy pro 
důchodce nebo děti,

 období   – vyšší ceny v sezóně,   vyšší ceny ovoce na tržišti ráno než večer,
 způsobu placení   – při okamžitém placení nebo placení dříve  , než uplyne dohodnutá doba, 

bývá časté poskytování slevy – skonto,
 doby, po kterou je výrobek na trhu   – ceny u starších výrobků se snižují  , nově uváděné 

výrobky jsou dražší, i když jejich vlastnosti jsou velmi podobné,
 výprodejních akcí – po skončení sezóny, výprodej starších modelů, prodej výrobků.

Příklad: 

Značková toaletní voda stojí v parfumerii 2 000 korun. Na internetu ji můžete koupit za 1500 korun.
Toaletní vodu vám dodají až do domu, budete ovšem ochuzeni o potěšení z nákupu v příjemném 
prostředí parfumerie a především o možnost si ji vyzkoušet. 



Odpověz do sešitu na otázky.

1.Kde by jsi nakupoval ty?

2. Pokus se o vymyslení podobného příkladu na rozdílnost ceny.

Např.

Rajčata ze Španělska se prodávají během týdne v prodejnách zeleniny za 40Kč/kg, v sobotu večer 
za 29Kč/kg.

A nyní si přečti několik praktik obchodníků a uvědom si zda jsi se s něčím podobným setkal, nebo 
s nějakou jinou praktikou ( zapiš do sešitu).

o cena je stanovena takovým způsobem, aby vypadala výhodnější končí číslicí 9 (nebo lichou 
číslicí). Kupující vnímá zpravidla tuto cenu podle první části čísla, například 29,90 Kč stále 
vypadá lépe než 30 Kč

o uvádí se bez DPH a malým písmem s DPH. S touto praxí se běžně setkáte například v 
některých prodejnách s elektronikou, s automobily, atd.

o na cenovku se uvede přeškrtnutá vyšší cena a výrazněji cena snížená (časté u výprodejů, 
dočasných akcí) atd. Někdy ani nejde o skutečné výprodejní akce, uvádí se smyšlená vyšší 
cena a jako snížená se uvádí ta, za kterou se skutečně prodává

o výrazné inzerování slevových akcí a výprodejů slouží k přilákání zákazníků do prodejen 
(tabulky s výraznými nápisy akce, zvýraznění nižší ceny pestrými barvami apod.

o výrobky se prodávají v balíčcích za výhodnou cenu; celý balíček stojí méně, než kdybychom 
si koupili zboží samostatně. Někdy však balíček obsahuje lákavé součásti, k nimž mohou 
být přidány ty hůře prodejné, např. běžky s vázáním, hůlkami, balíček vosku, boty



o na podobném principu jsou stanoveny tarify mobilních telefonů, kdy si můžeme předplatit 
určité minuty volání, které jsou tak levnější

o naopak, části kompletu se v ceníku uvádějí zvlášť. Pokud kupujeme celý komplet, dočkáme 
se občas překvapení, když ceny sečteme. Například v restauracích najdeme samostatně 
cenu jídla a přílohy

o u finančních produktů mohou být součástí balíčku i služby, které klient běžně nevyužije, ale
přesto za ně takto zaplatí (např. obsluha běžného účtu telefonicky)



ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

(úkoly na týden 4. 5. – 8. 5. 2020)

 Minulý týden jste toho měli docela dost, takže si tentokrát jen provedeme kontrolu toho, jak 

jste měli minulý týden odpovídat na zadané otázky. Věřím, že většina z vás si poradila a vše jste

správně odpověděli.

 Pořád platí, že můžete procvičovat na webu umimefakta.cz (kraje České republiky, města, 

vodstvo….  je tam toho dost). Samozřejmě můžete zkusit i jiná témata jako Evropa, vlajky, 

hlavní města apod.

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-kraje-1-uroven/4954

https://www.umimefakta.cz/cviceni-cr-priroda

https://www.umimefakta.cz/cviceni-cr-priroda
https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-kraje-1-uroven/4954




Opakování obyvatelstvo:

Správné odpovědi:

1. a), 2. b), 3. c), 4 b), 5. a), 6. a), 7. a), 8. c), 9. a), 10. a)



Opakování přírodní podmínky

Správné odpovědi:

1. b), 2. c), 3. a), 4c), 5. c), 6. b), 7. a), 8. c), 9. b), 10. a)
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