
ČESKÝ JAZYK – 8 ROČNÍK 
(úkoly 23. 11. – 27. 11. 2020) 

Přečtěte si následující článek a odpovězte na otázky pod ním. Odpovědi zapište do sešitu a 

pošlete ke kontrole a hodnocení. 

Levhart 

Levhart je statná kočkovitá šelma s velkou hlavou, středně dlouhými končetinami a dlouhým ocasem. 

Velmi se podobá jaguárovi, který je však robustnější, má relativně kratší ocas a větší rozety. Hmotnost 

dospělých jedinců se pohybuje od 17 kg do 90 kg, délka těla včetně ocasu od 140 do 240 cm, 

výjimečně i více. Pohlavní dimorfismus je většinou výrazný, samci bývají minimálně o 30–50 % těžší 

než samice. Levhart je charakteristický žlutou, pískovou, okrovou, oranžovou či cihlovou barvou srsti, 

na níž jsou rozmístěny černé skvrny a rozety. Ty většinou nebývají vyplněny menšími skvrnkami, ale 

srst uvnitř rozet má často poněkud tmavší barvu než srst okolo. Spodní část těla je světlejší než boky a 

hřbet. Někteří jedinci mají vyšší produkci pigmentu melaninu, který způsobuje černé zbarvení srsti. 

Takoví se vyskytují nejčastěji v jihovýchodní Asii a jsou označování jako černí levharti či černí 

panteři. 

 

1. Vyplývá z textu, že levhart, jaguár a panter jsou jen různá označení pro ten stejný živočišný 

druh? 

a) ano 

b) ne 

 

2. V jakém významu je použito v textu slovo „rozeta“? 

a) kresba na kůži 

b) kruhové ozdobné okno 

c) rakovinový nádor 

d) výrůstek připomínající tvarem růži 

 

3. Můžeme z textu usoudit, že levharti mají alespoň část těla černou? 

a) ano 

b) ne 

 

4. Jaký je v textu význam věty „Pohlavní dimorfismus je většinou výrazný“? 

a) Samci vypadají výrazně jinak než samice. 

b) Samičky se starají o mláďata, kdežto samci loví. 

c) Samci mají jiné pohlavní orgány než samičky. 

d) Samec má tmavší barvu a říká se mu panter. 

 



5. Vyplývá z textu, že levharti žijí pouze v Asii? 

a) ano 

b) ne 

 

 

 

Níže máte text s chybami, inspirovali jste mě vy, když tu vaše chaty. 
Takže milí osmáci, takto to vypadat nemá! 
Text přepište bez chyb do sešitu a pošlete ke kontrole a hodnocení. Všichni 
dostanete známku. 
 

 
 

 

  



 

8. A - MATEMATIKA - úkoly na týden od 23. 11 do 27. 11. 

Kontrola domácího úkolu: 

c) 15 m, 12 m, 90 dm = 9 m 
 

c2 = 152 = 225 
a2 + b2 = 122 + 92 = 144 + 81 =225 
c2   =  a2 + b2 … je pravoúhlý 

d) 12 km, 5 km, 13 km c2 = 132 = 169 
a2 + b2 = 52 + 122 = 25 + 144 = 169 
c2 = a2 + b2 … je pravoúhlý 

e) 7 dm, 70 cm = 7 dm, 14 dm c2 = 142 = 196 
a2 + b2 = 72 + 72 = 49 + 49 = 98 
c2     a2 + b2  …  není pravoúhlý 

f) 6 cm, 8 cm, 1 dm = 10 cm c2 = 102 = 100 
a2 + b2 = 62 + 82 = 36 + 64 = 100 
c2 = a2 + b2  …  je pravoúhlý 

g) 50 m, 40 m, 30 m c2 = 502 = 2500 
a2 + b2 = 402 + 302 = 1600 + 900 = 2500 
c2 = a2 + b2  …  je pravoúhlý 

h) 60 cm, 50 cm, 40 cm c2 = 602 = 3600 
a2 + b2 = 502 + 402 = 2500 + 1600 = 4100 
c2     a2 + b2  …  není pravoúhlý 

Do sešitu si napište: 

Pythagorova věta 
Obsah čtverce nad přeponou se rovná součtu obsahů obou čtverců nad odvěsnami. 
1. př.: Urči, zda je trojúhelník pravoúhlý, pokud má strany s délkami 1 dm, 24 cm a 26 cm 

1) Převedeme: 1 dm = 10 cm 
2) Určíme přeponu – nejdelší je 26 cm 
3) Určíme druhou mocninu přepony c2 = 262 = 26 · 26 = 676 
4) Určíme druhé mocniny obou odvěsen a sečteme je: 102 + 242 = 100 + 576 = 676 
5) Oba výsledky porovnáme. Jsou shodné  → trojúhelník je pravoúhlý 

 

 

c2 = a2 + b2 

c2 = 122 + 92 

c2 = 144 + 81 
c2 = 225 

c = √    
c = 15 cm 

Pythagorovu větu můžeme použít u pravoúhlých ∆ k dopočítání velikosti některé strany. 
2. př.: Vypočítej v pravoúhlém ∆ délku přepony c, pokud odvěsny měří 12 cm a 9 cm. 
 

 
 
 
                
   
 
 

 Za domácí úkol vypočítej podle 2. příkladu: 
3. př.: Vypočítej v pravoúhlém ∆ délku přepony c, pokud odvěsny měří 12 cm a 16 cm. 
 
Fotky úkolu posílejte na e-mail zs.chrenkova@seznam.cz nebo na 
https://www.facebook.com/zs.chrenkova.9/ 
Pokud nemáte přístup k internetu, můžete vše napsat na papír a po telefonické domluvě 
odevzdat ve škole. 

mailto:zs.chrenkova@seznam.cz
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4. Anglický jazyk   VIII. tř.   23. 11. – 27. 11.         Andrea Ponechalová, Ing. 

Evžen Tarasiuk 
1. a 2. skupina 

Milí žáci, doufáme, že jste všichni v pohodě a zdraví. Zasíláme vám tyto úkoly pro 
následující období. Pokud si nebude s něčím vědět rady, kontaktujte nás, rádi vám 
se vším pomůžeme. Hotové úkoly prosím vyfoťte a pošlete.       
e- mail: andrea.ponechalova@seznam.cz, evzen.tarasjuk@seznam.cz 

Vše pište do pracovního sešitu AJ! 
1. Odpověz na otázky.  

Your name:        How old are you:   Your mother's name: 

Your class:    Your teacher's name:   Your father's name: 

Your favorite colour:  Your favorite number:  Your favorite food: 

2. Přečti si text This is me… (Read the text).    Přepiš anglický text do sešitu. 

3. Přelož anglický text do českého jazyka (Translate the text). 

This is me… 

This is me…! My name is Lorna Cheer. 

I’m ten years old and I’m a student. I’m tall and thin. I’ve got long 

wavy blond hair. My eyes are big and brown, I’ve got a big nose 

and a small mouth. I’ve got a round face.  

I’m a friendly girl. I like having fun with my friends.  

I like hamburger and chips.  

I’ve got a cat. It’s white and his name is Silly.  

I’m a sporty girl. And my favorite sport is tennis. 

4. Odpověz písemně na otázky podle textu.  Answer the 

questions:  

 1) What’s her name?  

2) How old is she?  

3) What color is her hair?  

4) What does she like?  

5) Has she got a dog?  

6)What color is the cat?  

7) What’s her favorite sport?  
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mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz


Přírodopis   8. A    23. 11. – 27. 11.2020      zadání 3 

V minulém týdnu jste se naučili základní svaly. Teď si je zopakujeme. Tvůj úkol na příští 

týden je 1) zapsat níže uvedené opakování do sešitu a doplnit správné odpovědi, 

    2) přečíst si a zapsat do sešitu nové učivo – úvod trávicí soustavy. 

Můžete si přijít taky pro tištěnou verzi do školy – každý pracovní den od 9 – 11 h. 

Úkol mi přines ukázat do školy 27. 11. od 9-11 h nebo vyfoť a do 27. 11. pošli na mail: 

hanusova.ucitelka@seznam.cz 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opakování - svaly: 
Člověk má v těle asi …………………………svalů. Svaly zajišťují 
…………………………………………………….. 
Do jakých skupin rozdělujeme svaly?  
……………………………………………………………………………………. 
Jak se jinak nazývají kosterní svaly?........................................... Jaký je rozdíl mezi 
kosterními  
a hladkými svaly? 
…………………………………………………………………………………………………
……………… 
Z čeho se skládají svaly?  ……………………………………… Nejdelší sval se 
nazývá…………………………. 
K čemu jsou mimické svaly? 
………………………………………………………………………………………………… 
Kde je najdu a kolik jich asi je? …………………………………………….. K čemu jsou 
hladké svaly?  
…………………………………………………………. Co víš o srdečním svalu? 
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
Nové učivo: 
Trávicí soustava 

zúčastňuje se na přeměně látek: 

 trávením (mechanické a chemické zpracování potravy) 

 vstřebáváním (převod jednoduchých látek do vnitřního prostředí organismu) 

 odstraňováním nestravitelných odpadních látek z organismu 

TRÁVICÍ TRUBICE 

 začíná otvorem  ústním a končí otvorem řitním, připojeny – slinivka břišní, žlázy 

slinné a játra 

 je tvořena dutinou ústní, jícnem, žaludkem, tenkým a tlustým střevem, trávicími 

žlázami a konečníkem. 

 

 

Následující obrázek si jen pořádně prohlédni – ať pak umíš jednotlivé části trávicí 

soustavy na modelu ve škole najít a pojmenovat. Ti šikovnější si ho mohou do sešitu 

překreslit  

 

mailto:hanusova.ucitelka@seznam.cz


 

 
 
 

 

 
  



ZEMĚPIS 8. ROČNÍK 
(úkoly na týden 23. 11. – 27. 11. 2020) 

 
 

 Tento týden se podíváme na oblast jihovýchodní Evropy 

 Vaším úkolem je si podle prezentace udělat zápis do sešitu 

 Odkaz máte zde a posílám i do FB skupiny 

 Hotový zápis pošlete ke kontrole a k hodnocení 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u25zy0P-heg&feature=youtu.be 

 

 

ZEMĚ JIHOVÝCHODNÍ EVROPY 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=u25zy0P-heg&feature=youtu.be


Chemie  od 23.11.do 27.11.2020 

Milí osmáci, postup odevzdávání úkolů už znáte.  

 

Úkol 1) 

Vyber, které látky vzduch NEOBSAHUJE: 

 Kyslík – neon – svítiplyn – oxid uhličitý - síra 

 

Úkol 2) 

Do napařovacích žehliček se používá destilovaná voda. Napiš, proč nemůžu použít vodu 

z vodovodu? 

 

Úkol 3) 

Vyber, které vody  jsou tvrdé vody: dešťová – minerální – destilovaná - studniční 

 

Úkoly dodej (pošli, přines) do 27.11.    chemienovakova@seznam.cz  

 

Nové učivo: ROZTOKY 

 

Roztok -je soustava dvou a více látek, z nichž jedna látka je rozpouštědlo a druhá látka 

je rozpouštěná látka 

 

Rozpouštědlo: 

Např.: voda, kyselina, hydroxid (zásada), tuk, organické rozpouštědlo 

 

Rozpouštěná látka: 

Např.: cukr, sůl, naftalen, vitamíny, olej apod. 

 

Rozpouštědla Rozpouštěné látky 

Ve vodě se rozpustí: Cukr, sůl 

V kyselině se rozpustí:  Kovy, organické látky 

V hydroxidu (např. v jedlé 

sodě) se rozpustí: 

Tuky, organické látky 

V tuku se rozpustí: Vitamíny: D,E,K,A 

V organickém rozpouštědle 

(např. v benzínu) se rozpustí: 

Tuky, oleje 

 

Dělení roztoků podle nasycenosti:  

- Nenasycený roztok - za daných podmínek se rozpustí ještě další množství rozpuštěné 

složky 

- Nasycený roztok je takový roztok, ve kterém se za daných podmínek už více rozpuštěné 

látky nerozpustí 

- Přesycený roztok je takový roztok, ve kterém se rozpuštěná látka hromadí 

 

Udělej si doma pokus: Dej do skleničky trochu vody. Když tam pak hodíš zrnko soli, už je to 

NENASYCENÝ  roztok, protože ta voda bude dále rozpouštět další zrnka soli. Přihazuj další  sůl 

tak dlouho, dokud uvidíš, že se sůl přestává rozpouštět – to je NASYCENÝ roztok . A pokud 

budeš dále přihazovat sůl, bude se ti na dně tvořit hromádka – to je PŘESYCENÝ roztok. 

To máš taky tak,  když máš hlad: Když si jen jednou kousneš do koláče, tak jsi stále 

NENASYCEN. Když máš v bříšku tak akorát, jsi NASYCEN. Když toho sníš víc, než můžeš, jsi 

PŘESYCEN. 
  

mailto:chemienovakova@seznam.cz
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                                                  Fyzika 8.A  
Téma :        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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Zapiš si : 
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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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NĚMECKÝ JAZYK – pan učitel Pavelka 

 
STUDIJNÍ OPORA PRO 8. ROČNÍK (23. – 27. 11. 2020) 

 

 informace si zapište/vytiskněte/naučte se přečíst daný text – budeme zkoušet četbu a překlad 

 

 text si přečti, pokud se budou vyskytovat neznámá slovíčka, napiš si je a zkus vyhledat 

adekvátní překlad s pomocí internetu (překladač „strýčka Googla“) 

 

 cvičení A) Wahr oder falsch – zakřížkuješ správnou variantu, B) – odpovíš podle textu na 

otázky 

 

 vyplň a celý PL mi pošli na mail, mess, FB ;) 

 

 pokud bys něčemu neporozuměl/-a, neváhej mě kontaktovat!   

 

 

LESEN + ARBEIT MIT DEM TEXT 

(čtení + práce s textem) 

DAS IST PAUL… 

 



Německý jazyk – pan učitel Mandalinič 

 

I. Co děláš v pondělí, úterý…? Napiš. 

Am Montag… 
Am Dienstag… 
Am Mittwoch… 
Am Donnerstag… 
Am Freitag… 
Am Samstag… 
Am Sonntag… 
 
 

II. Spojuj 

a) Was machst du gern? 

b) Wie oft spielst du Tennis? 

c) Was machst du mit deinen Freunden zusammen? 

d) Was machst du am liebsten? 

e) Kletterst du gern? 

f) Was kochst du am liebsten? 

 
1) Co vaříš nejraději? 

2) Lezeš rád/a? 

3) Co děláš nejraději? 

4) Co děláš spolu se svými kamarády? 

5) Jak často hraješ tenis? 

6) Co děláš rád/a? 

 
 
 
  



Ahoj milé děti 

Mám pro Vás jednoduchý úkol do výchovy k občanství na týden 23.11.-27.11. 

Myslím, že to není nic těžkého.                                                                                                                               
Pozor!!!!!! – úkol mi pošlete do pátku 27.11. – bude známka (kdo nepošle má 5). Posílejte na email – 
osmickageb@seznam.cz, Messenger, nebo donést do školy v pondělí. 

Cesta k demokracii 

Otázka č.1  
Doplň slova – Dne 17.11. slavíme státní svátek „ Den boje za ……… a ………. „ 

Otázka č. 2 

Mohou si občané v demokratickém státě dělat, co chtějí? 

ANO ( napiš důvody PROČ?) 

 

 

NE ( napiš důvody PROČ?) 

 

 

Otázka č. 3 

 

 

Zaškrtni, co patří do demokracie: 

o V čele monarcha 

o Svobodné volby 

o Donucení obyvatel k poslušnosti 

o Dodržování lidských práv 

o Vláda většiny 

o Rozdělení státní moci 

o Zákaz soukromého podnikání 

o Potlačování menšin 

o Záměrná neinformovanost občanů 

o Nezávislé soudy 

o Účast obyvatel na životě státu 

o Povinnost dodržovat zákony 

 

 

 

 

A ještě mám pro Vás jednoduchý úkol. Zadej tento odkaz a podívej se na film, který 
se váže k 17.listopadu 1989. 
https://www.youtube.com/watch?v=68LUcJbkmeM 
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Ahoj milé děti 

Mám pro Vás jednoduchý úkol do FINANČNÍ GRAMOTNOSTI na týden 23.11.-27.11. 

Myslím, že to není nic těžkého.                                                                                                                               
Pozor!!!!!! – úkol mi pošlete do pátku 27.11. – bude známka (kdo nepošle má 5). Posílejte na email – 
osmickageb@seznam.cz, Messenger, nebo donést do školy v pondělí. 

1. Doplň do textu slova z nápovědy 

…………………….. nám dává pocit nezávislosti. Můžeme s ním ………………………, jak chceme, ……………………… o něm. 
Vlastnictvím nesmíme………………………. druhé. 
      
Nápověda: omezovat, rozhodovat, majetek, nakládat 
 

2. Spoj správně 

 

majetek hmotný                          dům, automobil, oblečení  
majetek nehmotný                      vynález, autorská práva k dílu 

 
 

3. Uveď příklady legálního a nelegálního způsobu získávání majetku. 

 
význam slova legální – povolený, možný, nedopouštíš se trestného činu atd. 

                    
            Legální –  
            Nelegální-  
 

4. Uveď příklady vandalismu(ničení majetku) 

 
Ve škole…………………………………… 
Na ulici………………………………………. 
V autobuse………………………………… 
V kině…………………………………………. 
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