
JČ pro 8.třídu  11.- 15.5.2020 

Mgr.Matylda Richterová 

1. Oprava a kontrola úkolů z minulého týdne : 

4) Správné vysvětlení ZKRATEK : 

ARO- anesteticko- resustitační oddělení 

AVČR- Akademie věd České republiky 

BOZP- bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČEDOK- Česká dopravní kancelář 

HUP- hlavní uzávěr plynu 

IČO-identifikační číslo organizace 

MHD- městská hromadná doprava 

NATO- North Atlantic Treaty Organisation 

OSN- Organizace spojených národů 

PET- polyetylentereftalát 

SMS- short message service 

SPZ- státní poznávací značka 

TBC- tuberculosis 

UEFA- Union of European Football Associations 

UNESCO- Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu 

WIFI- komunikační standard pro bezdrátový přenos dat 

ZTP- zdravotně tělesně postižený 

Věděl jsi, co všechny zkratky znamenají ? 

Vymyslel jsi nějakou svou originální zkratku ? 

 

7) Správný text  (bez chyb) z minulého týdne : 

Víš co znamená slovo UNICEF ? Je to zkratka z anglického originálu, který se do r.1953 nazýval 

Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci. Byl vytvořen už v r. 1946 jako podpora dětí po 

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

Nobelovy ceny míru za rok 1965, centrum organizace sídlí v New Yorku. V 37 vyspělejších 

zemích, včetně Česka, existují tzv. národní výbory, které mají za úkol získávat finanční 

prostředky pro činnost UNICEF v rozvojových zemích. 

 

Opravil sis svůj napsaný text ? Pokud jsi udělal víc než 5 chyb, opiš si celý text ZNOVU ! 

 

2. Procvičování obohacování slovní zásoby ODVOZOVÁNÍM 

- čili vytvoř alespoň 3 slova příbuzná : 

slovo, zkratka, pomoc, vytvořen, cena, sídlí, národní, rozvojová. 

 

3. Napiš v MINULÉM čase (procvičování koncovek - i/-y/-a): 

žáci tvoří slova, slova jsou na tabuli, ve světě vznikají fondy, organizace mají několik částí, 

držitelé získají ceny, centra pořádají akce, prostředky slouží k pomoci, země děkují za finance. 

 

4. Jaký film tě v poslední době zaujal ? Dokázal bys o něm krátce napsat (5- 6 vět) ? 



Pokyny k práci v Anglickém jazyce 8. třída: 

Mgr. David Otipka 

Od 11.5. 2020 do 15. 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. b) ŘEŠENÍ 

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

Musíme se učit španělsky?  Do we have to learn Spanish? 

Musím jít k lékaři?   Do I have to go to doctor? 

Musí ona  dělat domácí úkol?  Does she have to do homework? 

Musí  on zavolat své sestře?  Does he have to call his sister? 

Musíš si uklidit svůj pokoj?  Do you have to tidy your room? 

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

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

 

Does he  have to play the piano?   No, He doesn´t. 

Do we have to go to cinema?    Yes, We do. 

Does  she have to call your mother?   Yes, She does. 

Do you have to tidy your room?   No, You don´t 

 

II. Nová látka: Kdy používat must a kdy have to 

Tento týden se seznámíme s rozdíly v použití have to a must ve významu muset. Další hodiny 

je budeme procvičovat. 

II A) Přečti a přepiš do sešit. 

HAVE TO 

Pomocí HAVE TO pouze oznamuje, že existuje nějaká povinnost (povinnost, která vychází z nějakého 

řádu, z pravidel, z okolností apod.).  Jde tedy o povinnosti, kdy je podložena faktem (například 

zákonem nebo jiným mluvčím.)  

 
Příklady: 

- I have to study. => Musím se učit, např. protože mi to přikázali rodiče, nebo protože je zítra 

náročný test. 



 Don´t have to – Znamená nemuset!!!, tedy doporučení. 
MUST 

Pomocí MUST většinou něco přikazujeme. Must také  slouží pro vyjádření tak zvané subjektivní 

povinnosti, kdy o povinnosti mluví mluvčí a jde o jeho názor. 

 

Příklady: 

- I must study. => Musím se učit! Samotnému mi o to jde, sám sobě to přikazuji… musím, musím, 

musím! 

Další použití: 

 

• Často se používá v instrukcích a pravidlech. 

• Vyjadřuje jistotu, úsudek. 

You must be Bob’s sister. – Ty musíš být Bobova sestra. 

• Vyjadřuje doporučení.  

You must see the film. – Ten film musíš vidět. 

-  

Pozor: V zápor mustn´t- znamená nesmět, tedy zákaz!!! 

II B) Cvičení: Doplň správně have to / don´t have to nebo must/mustn´t a přepište tyto věty 

do sešitu. 

She saids _______ help you? 

 (Řekla, že vám musí pomoci.) 

This is school a hospital. You ________smoke here!  

(Tohle je nemocnice. Tady nemůžete kouřit!) 

Great , it is Sunday. I___________ go to school.  

( Skvěle, je neděle. Nemusím jít do školy.) 

Avatar is great  film . You _________ see it. 

( Avatar je skvělý film. Musíš ho vidět.) 

She is very sick. She is ________go to the hospital.  

(Je velmi nemocná. Musí jít do nemocnice.) 

 Their teacher said that They _______ do their homework. 

(Jejich učitel řekl, že musí dělat domácí úkoly.) 

  



Matematika VIII. tř. 11.5. – 15.5.2020                                                     Rupec S. 

Válec 

  

 

 



 

Pokuste se do sešitu vypracovat příklad 1, 2, 3, 6 

Řešení: 

3a)   d = 4 cm   r = 2 cm   v = 6 cm 

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)     31,4 m     b)   2,8 m 

14b)   6,9 km 

9  

r d o S 

9 cm 18 cm 57 cm 254 cm² 

20,5 m 41 m 129 m 1320 m² 

4 mm 8 mm 26 mm 54 mm² 

5 dm 10 dm 32 dm 81 dm² 

 

 

 

  



Matematika VIII. tř.  Žiga Š. IVP 11.5. – 15.5.2020                                Rupec S. 

Obsahy obrazců  

 

Opiš si do sešitu text v zeleném rámečku a převody jednotek pod ním. 

 

Pokus se do sešitu vypracovat příklad 1, 2, 3 

 



 

Řešení: 

1   3 cm² = 300 mm²     1cm² = 100 mm²     3 . 100 = 300 

2   150 mm² = 1,50 cm²    1 mm² = 0,01 cm²     150 : 100 = 1,50 

3   4 a = 400 m²     1 a = 100 m²      4 . 100 = 400 

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

Zkontroluj si správné výsledky příkladů z minulého týdne, a pokud najdeš 
chybu, pokus se ji opravit. 

2a)   r = 103,62mm = 104 mm       b)   r = 1 381,6 mm = 1 382 mm 

3B    o = 72,22cm = 72 cm 

24b) S = 22,8906cm² = 23 cm²      c)   S = 7234,56 mm² = 7235 mm²    

  



Finanční gramotnost VIII. tř. 11.5. – 15.5.2020                                       Rupec S. 
 

Reklama 
 
Co je to reklama? 
Reklama je cílené přenesení informace k (správnému) potencionálnímu 
zákazníkovi. Přenášená informace je určité sdělení, které má za cíl informovat 
a ovlivnit rozhodnutí příjemce. Zákazník by měl mít pocit, že se rozhodl sám, 
a to i přesto, že reklamní sdělení ovlivnilo jeho rozhodnutí. 
Reklama může propagovat zboží nebo služby, společnost, obchodní značku, 
nebo myšlenku, a obvykle má za cíl zvýšení prodeje nebo popularity něčeho 
nebo někoho. 
V případě zboží a služeb reklama informuje veřejnost, PROČ si to něco máme 
koupit, KDE si to něco můžeme koupit a ZA KOLIK si to něco můžeme 
koupit. Dobrá reklama se snaží odkomunikovat sdělení v tomto pořadí. 
Česká republika je známá tím, že reklamní sdělení funguje, když je to obráceně. 
Na prvním místě se musí uvést informace ZA KOLIK si to můžeme koupit, 
potom KDE si to můžeme koupit a potom PROČ si to máme koupit. 
Je to trošku nadsázka, ale mnoho firem tímto přístupem sklízí na našem trhu 
úspěch. 
V dnešním světě je reklama přítomná všude, ačkoliv si to často ani 
neuvědomujeme. Reklama využívá všech dostupných médií k předání svého 
sdělení, jako například televizní vysílání, tisk, rádio, internet, přímý prodej, 
billboardy, email, sponzorství, plakáty, oblečení, různé kulturní akce, 
ambasadorství, a mnohé další. Nazýváme to informační šum. 
 
Odpověz na otázku: 
Napiš, které tři reklamy se ti nejvíce líbí, a proč? 

 
Zkontroluj si správnou odpověď z minulého týdne: 

Co je to marketing? 
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). 
 
 
  



Fyzika VIII. tř. 11.5. – 15.5.2020                                                             Rupec S. 

Elektrický proud 
• Elektrický proud je uspořádaný pohyb částic s elektrickým nábojem.  
• Částice se uvedou do pohybu tehdy, pokud mají k dispozici cestu k místu, kde je 

elektricky nabitých částic méně.  
• Cestou může být jakákoliv látka, která obsahuje volné elektrony. 
• Takovým látkám říkáme vodiče.  
• Elektrický proud je tím větší, čím větší množství nabitých částic projde vodičem za 

stejný čas.  
• Podobně jako u vody – proud je větší, když proteče více vody v daném čase. 
• Značka I. 
• Jednotka - Ampér (A), André Marie Ampér.  
• Vyjádření elektrického proudu pomocí náboje Q, který projde vodičem za jednotku 
času: I = Q /t  

• Měříme ampérmetrem.  
• Směr elektrického proudu - z historických důvodů – od kladného k zápornému pólu. 

Elektrony v kovových vodičích - pohyb opačným směrem. 
 
PŘÍČINOU ELEKTRICKÉHO PROUDU JE ROZDÍL ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ 
NA DVOU MÍSTECH  

• Elektrické napětí - nejčastější příčina elektrického proudu.  
• Značka U.  
• Jednotka Volt (V), Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta  
• Měříme voltmetrem.  
• Vztahuje se ke dvěma bodům vodiče.  

 
 

Do sešitu opiš text v modrém rámečku na straně 93 v učebnici. 

Odpověz na otázky:  

1. Co je el. proud? 
2. Jak říkáme látce, která obsahuje volné elektrony? 
3. Jaké má označení proud? 
4. Jaká je jednotka proudu? 
5. Co je nejčastější příčinou el. proudu? 
6. Jaká je jednotka napětí? 

Zkontroluj si správné odpovědi z minulého týdne: 

1. + a + nebo – a –  
2. Třením, dotykem. 
3. Q 
4. C – Coulomb  
5. Prostor, ve kterém působí el. síly. 

 
  



PŘÍRODOPIS (učivo na týden 11.5. – 15.5.) 

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 vše kontrolovat.  

 

OPAKOVÁNÍ (pokus se vypracovat vše, do sešitu) 

 

DÝCHACÍ SOUSTAVA 

Funkce: příjem…………………………….. a vylučování ………………………………………………. 
 

Stavba dýchací soustavy: 
 

1) …………………….dutina - zde se vdechovaných vzduch………………a…………………………… 
 

  2) hrtan - jsou zde umístěny………………………………………………………………. 
 

3)…………………………………… 
 

4) pravá a levá …………………………………. vchází do pravé a levé…………………………… 
 

5) průdušinky (průdušky se větví na drobnější průdušinky) 
 

6) plicní sklípky obetkané ………………………………………. 
 

 
 

V části plic, které se nazývají plicní…………………….., které vypadají jako hrozen…………………… 
 

dochází k výměně …………………………………………..za …………………………………………………......... 
 

Plicní sklípky zvětšují............................. plic a jsou obetkány sítí velmi jemných cévek, 
 

kterým říkáme ……………………………… 
 

Oxid …………………………se z krve dostane přes stěnu ................................... do plicního sklípku 
 



a při výdechu ven z …………………………………………. 
 

Kyslík se dostává z plicního sklípku přes stěnu ................................. do krve, kde se naváže 
 

na červené………………………………… Krví je pak kyslík rozveden po celém ……………………………… 

 

 

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI – zkontroluj si své odpovědi 

Dýchací soustava 

Funkce: příjem kyslíku a vylučování oxidu uhličitého. 

Stavba dýchací soustavy: 

1) nosní dutina - zde se vdechovaných vzduch čistí a ohřívá 
 

2) hrtan - jsou zde umístěny hlasivky 
 

3) průdušnice 
 

4) pravá a levá průduška vchází do pravé a levé plíce 
 

5) průdušinky (průdušky se větví na drobnější průdušinky) 
 

6) plicní sklípky obetkané vlásečnicemi 
 

 
 

V části plic, které se nazývají plicní sklípky, které vypadají, jako hrozen vína dochází k 

výměně kyslíku za oxid uhličitý. 

Plicní sklípky zvětšují povrch plic a jsou obetkány sítí velmi jemných cévek, kterým říkáme 

vlásečnice. 

Oxid uhličitý se z krve dostane přes stěnu vlásečnice do plicního sklípku a při výdechu ven z 

plic. 

Kyslík se dostává z plicního sklípku přes stěnu vlásečnice do krve, kde se naváže na červené 

krvinky. Krví je pak kyslík rozveden po celém těle.  

  



Chemie VIII. tř. 11.5. - 15.5. 2020                                                            Ing. Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, 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. Odpověz ano/ne a zapiš patřičné písmeno. Vzniklé slovo je zastaralý název pro kyselinu 
sírovou.  Napiš její chemický vzorec :  

ANO NE  
a) Kyselina sírová je silná žíravina.      V  L  
b) Kyseliny zbarvují univerzální indikátorový papírek modře.  O  I  
c) Při ředění kyselin lijeme vždy vodu do kyseliny.    S  T  
d) Kyseliny reagují s hydroxidy za vzniku solí a vody.   R  K  
e) Vzorec každé kyseliny obsahuje pouze jeden atom vodíku.  A  I  
f) Kyslíkaté kyseliny jsou tříprvkové sloučeniny.    O  N  
g) Kyselina chlorovodíková je složkou žaludečních šťáv.   L  S 

 

2. V každé skupině podtrhni sloučeninu, která s ostatními nesouvisí. Zdůvodni:  
a) NaCl, CO2, SiO2   b) PbS, CO2, ZnS  c) HCl, HI, H2SO4  d) H2SO4, HCl, NaCl  
e) CaO, Fe(OH)2, KOH  f) NaCl, KI, KOH  g) H2CO3, HF, HNO3  h) CaF2, NaCl, CO2 

3. Přepiš si tabulku nejběžnějších oxidů a jejich využití. Snaž se zapamatovat, co nejvíce 

informaci. 

Oxidy: dvouprvkové sloučeniny kyslíku a jiného prvku. Kyslík v oxidech má vždy oxidační 
číslo -II. 

CO Oxid uhelnatý Vzniká nedokonalým spalováním fosilních paliv, je prudce 
jedovatý. 

CO2 Oxid uhličitý Vzniká jako odpadní produkt při dýchání. Je nezbytnou 
výchozí látkou pro fotosyntézu. Jeho nadbytek v atmosféře 
= SKLENÍKOVÝ EFEKT. 

NO, NO2 Oxid dusnatý, 
dusičitý 

Obsaženy ve výfukových plynech, způsobují kyselé deště. 

N2O Oxid dusný Dříve “rajský plyn” k narkózám, také raketové palivo a tzv. 
NITRO v automobilových závodech. Patří mezi významné 
skleníkové plyny. 

CaO Oxid vápenatý Tzv. “pálené vápno” má využití ve stavebnictví 

SO2 Oxid siřičitý Používá se jako konzervant a prostředek proti hnědnutí do 
mnoha potravin, také k síření sudů od vína. 

Al2O3 Oxid hlinitý Nerost korund, tvrdost 9, odrůdy: safír, rubín 

SiO2 Oxid křemičitý Surovina pro výrobu skla, barevné odrůdy: ametyst, křišťál, 
achát, opál. Uměle připravený se využívá jako SILIKAGEL 

Fe2O3 Oxid železitý A další oxidy železa se využívají pro výrobu železa, 
respektive oceli. 

 



 

ŘEŠENÍ 

ANO NE  
1. a) Kyselina sírová je silná žíravina.     V  L  
b) Kyseliny zbarvují univerzální indikátorový papírek modře.  O  I  
c) Při ředění kyselin lijeme vždy vodu do kyseliny.    S  T  
d) Kyseliny reagují s hydroxidy za vzniku solí a vody.   R  K  
e) Vzorec každé kyseliny obsahuje pouze jeden atom vodíku.  A  I  
f) Kyslíkaté kyseliny jsou tříprvkové sloučeniny.    O  N  
g) Kyselina chlorovodíková je složkou žaludečních šťáv.   L  S 

Zastaralý název pro kyselinu sírovou: VITRIOL. H2SO4 

2. V každé skupině podtrhni sloučeninu, která s ostatními nesouvisí.  
a) NaCl, CO2, SiO2   b) PbS, CO2, ZnS  c) HCl, HI, H2SO4  d) H2SO4, HCl, NaCl  
e) CaO, Fe(OH)2, KOH  f) NaCl, KI, KOH  g) H2CO3, HF, HNO3  h) CaF2, NaCl, CO2 

 

  



Pokyny k práci do předmětu Dějepise 8: 

Mgr. David Otipka 

Kdy: 11. 5. – 15. 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 

Imperialismus (1) , kolonialismus (2),zbraně (3) Africe (4) Británie (5) 

nadřazenosti (6) prosperoval (7) soupeření (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. 

Vzestup Spojených států Amerických (USA): .I část 

Základní data, zopakování): 

Vznik: 1789 (Zisk nezávislosti na ________(1).) 

Republika, 1. prezident George ___________(2) 

Původně ______(3) britských kolonií ( na východním pobřeží Severní Ameriky, pobřeží 

Atlantiku) 

19. století: 

Postupné rozšíření území na úkor ___________(4) kmenů, jiných koloniálních velmocí, nebo 

samostatných států (směr na západ k Tichému oceánu): 

• Vítězné války s ____________(5)  

• koupí (Florida od Španělska, Aljaška od ________(6)) atd. 

• zábor území indiánských území (Indiáni přestěhování do tzv._______ (7), 

špatné zacházení, diskriminace) 

Země __________(8): 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) 

 

 

 

 

 



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

Občanská válka a  velmocenský nástup USA 

A) Opište do sešitu a naučte se. 

2. odlišné části spojených států, jiné zájmy. 

a) Sever (průmyslový,v zemědělství farmáři) 

b) Jih ( více zemědělský, velké plantáže , černí otroci) 

 

Válka Severu proti Jihu (Unie proti tzv Konfederaci):  

Příčina: 

V roce 1860 byl zvolen odpůrce otrokářství Abraham Lincoln prezidentem USA. Jižní státy se 

odtrhly (obavy se zrušení otroctví), což by způsobilo hospodářské problémy tzv. Jihu.  

Průběh: 

• Jižní státy vytvořili vlastní stát tzv. Konfederaci Amerických států. (Konfederaci). 

• Severní státy odmítly jejich nezávislost a roku 1861 vypukla občanská válka: 

• Jih z počátku má vojenskou převahu, postupně ji ztrácí. 

 Hlavní důvod:  

• Sever má více obyvatel, průmysl –výroba zbraní (Jih musel zbraně dovážet.). 

Roku 1865 Jih kapituluje (vzdal se). Sever(Unie) vítězí. 

Výsledek:  

• Zachování jednoty USA. 

• Zrušení otroctví. 

• Volební právo bez ohledu na barvu pleti. 

Velmocenský nástup USA: 

Po občanské válce začíná ekonomický rozmach USA . 

USA začínají budovat imperium. Zařazují se mezi světové velmoci. 

Vítězí ve válce nad Španělskem. Zisk Kuby, Portorika, Filipín. Rozšiřují svůj vliv v Tichomoří. 

  



Zeměpis VIII. tř. 11. - 15. 5. 2020, vyučující Šebesta 

Řešení souhrnného opakování - Evropa 

 



 

Dnes navíc jen pár informací o ochraně životního prostředí. 

Zásady - principy ochrany životního prostředí: 

např.: trvale udržitelný rozvoj, účinná právní regulace, ochrana u zdroje, 

předběžné opatrnosti, odpovědnosti původce a řada dalších. 

Stupně ochrany: 

Národní park 

Chráněná krajinná oblast 

Národní přírodní rezervace 

Národní přírodní památka 

Přírodní rezervace 

Přírodní památka 

 



Výchova k občanství, VIII. tř., 11. - 15. 5. 2020 

Dnes jen připomenutí, máme za sebou dva státní svátky. Nejsou to jen dny 

volna, ale mají nám připomenout důležité okamžiky v minulosti. 

1) Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní svátek pracujících, který 
se od roku 1890 slaví 1. května. Svátek zavedla v roce 1889 II. 
internacionála na paměť vypuknutí 
stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886, která 
vyústila v Haymarketský masakr a následné soudní řízení. V českých 
zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze. 

Dne 1. května 1886 proběhla pod vedením odborů a anarchistů 

celodenní stávka vyhlášená anarchistickým deníkem The Alarm, usilující 

o osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty peněz. Celkově 

stávkovalo asi 300 000 dělníků. 3. května proběhlo 

v Chicagu shromáždění, při kterém došlo ke střetu demonstrantů s 

pořádkovými silami, při kterém přišlo o život několik stávkujících v 

důsledku policejní palby. 4. května zemřelo několik lidí při demonstraci 

na Haymarket Square kvůli výbuchu bomby, za což byli obviněni a 

následně (avšak bez důkazů) odsouzeni k smrti anarchisté August 

Spies, Albert Parsons, Adolph Fisher, George Engel a Louis Lingg. První 

čtyři jmenovaní byli popraveni 11. listopadu 1887, Louis Lingg spáchal 

sebevraždu již den předtím.[1] Poprvé se Svátek práce celostátně v 

(USA) slavil 1. května 1888, kdy probíhaly celý den stávky a 

demonstrace na památku dva roky starých událostí. O rok později 

(tedy 1889) přijala II. internacionála na návrh 

francouzských socialistů 1. květen (nebo též 1. máj) za oficiální Svátek 

práce.  

2) Den vítězství (anglicky Victory Day, rusky День Победы, Den 

Pobedy, francouzsky Jour de la Victoire) je označení pro různé 

významné svátky oslavující vítězství v důležité bitvě či celé válce. 

V evropském prostředí se jedná především o konec druhé světové 

války (v Evropě), který připadá na 8. května, ale některé země 

uznávají 9. květen. 

Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt, jehož se 
zúčastnila většina států světa. Tento konflikt se stal s více než 
60 miliony obětí dosud největším a nejvíc zničujícím válečným 
střetnutím v dějinách lidstva. Válka v Evropě začala 1. září 1939, 
když nacistické Německo napadlo Polsko. Krátce poté 



vyhlásily Francie, Velká Británie a státy Commonwealthu Německu 
válku. 17. září napadl Polsko i Sovětský svaz. V Asii je za počátek 
druhé světové války považováno přepadení Číny Japonskem, které 
začalo již 7. července 1937. Konec války v Evropě 
nastal 8. května 1945 kapitulací Německa. Po americkém 
svržení atomových bomb na 
města Hirošima a Nagasaki kapitulovalo Japonsko 2. září téhož roku. 
Příčiny války bývají hledány v důsledcích ideologií a politických 
směrů, jako jsou nacionalismus a imperialismus. Podle některých 
historiků byla příčinou nespokojenost Německa s Versailleskou 
smlouvou, která měla prohloubit jeho pocit ponížení, a v 
dopadech velké hospodářské krize na přelomu dvacátých a třicátých 
let. Tyto vlivy zásadním způsobem oslabily mnoho evropských států, 
čímž umožnily vzestup nacismu (pod vedením např. Adolfa 
Hitlera), fašismu (pod vedením např. Benita Mussoliniho) 
a komunismu (pod vedením např. Josifa Vissarionoviče Stalina) a 
dalších totalitních států mimo Evropu. 
Druhou světovou válku provázely v dosud nevídané míře zločiny proti 
lidskosti, válečné zločiny a nehumánní zacházení s válečnými zajatci. 
Oproti všem dosavadním konfliktům bylo průběhem bojů podstatně 
zasaženo rovněž civilní obyvatelstvo, jež utrpělo obrovské ztráty. 

  



Pokyny k práci do předmětu informatika 8. třída 

Mgr. David Otipka: 
 

Kdy: od 11.5 – 15. 5. 2020 

Zašlete  na můj mail či facebook odpověď na tuto otázku: Co je to animace v MS Power pointu? 

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

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 


