
Třída VIII., 9. - 13. 11. 2020 

Materiály k distančnímu vzdělávání si žáci vyzvednou v pondělí 9. 11. a 

zároveň odevzdají materiály z minulého týdne. V případě nejasností a 

problému, můžete zavolat na telefon uvedený v žákovské knížce, případně na 

kontakty uvedené v textu. 

Matematika VIII. tř. 9.11. – 13.11.2020                                                 Rupec S. 

Objem hranolu 

 

 

Pokuste se vypočítat příklad 1b, c, d, 2, 3 



 

 

Řešení:  

1a 

V = Sp . v 

V = 
       

 
 . v 

V = 
      

 
 . 5             V = 14 . 5           V = 70 cm³ 

 

                      JAZYK ČESKÝ  8.tř. ( Distanční výuka 9.- 13.11.2020) 

1. Přečti si pozorně tento text a doplň všechna VELKÁ PÍSMENA : 

 

V hodinách českého jazyka a literatury jsme se učili o dvou významných 

autorech cestopisů, byli to jiří hanzelka a miroslav zikmund. Ti již 

v polovině minulého století podnikli společnou cestu do afriky a jižní 

ameriky. Celé trasy absolvovali vozy české výroby - tatra 87, a později 

tatra 805. Při svých dalších výpravách projeli asii a oceánii. Svá 

dobrodružství zachytili v mnoha knihách, např.: život snů a skutečnosti, 

přemožení pouště, přes kordillery, past na rovníku, s československou 

vlajkou na kilimandžáro aj. Dodnes jsou jejich díla oblíbená a vydávají je 

mnohá nakladatelství, jako např. kosmas, jota, albatros apod. 

Připomeneme si tak, kde se hlavně píší VELKÁ písmena : 

- zeměpisné a hvězdářské názvy 

- názvy měst, osad, čtvrtí, ulic, států apod. 

- názvy organizací, institucí apod.  

- jména živých bytostí, názvy knih a uměleckých děl apod. 

- názvy politických stran, řádů, medailí apod. 

- názvy svátků, historických událostí i některých výrobků aj. 

 

2. Doplň vhodná slovesa v MINULÉM čase : 

Cestovatelé dříve ......................... cizí země. 

Nakladatelství často ...................... mnohá jejich díla. 

Čtenáři .................... jejich dobrodružství jedním dechem. 



Vždy na svých cestách .................... vozy české výroby. 

Lidé ........................ jejich knihy jako dárky. 

 

3. Popiš, co by si postupně dělal, kdyby si měl jet vlakem nebo autobusem 

např. do Prahy. Popiš to v několika (3- 5) větách : 

 

Německý jazyk 8. třída 9. 11. – 13. 11. 2020 
 

Übersetzt. - Přelož do němčiny.  

Všechna tato slova jsme se učili. Jsou zapsaná v sešitě!!! 

 

- hrát si       - kreslit 

- psát        - plakat 

- cvičit       - dělat 

- smát se      - zpívat  

Ergänzt diese Verben: Doplň tato slova:  

spielen, kochen, lernen, wohnen, malen, fotografieren 

Wir………………Fußball.   My hrajeme fotbal. 

………………..ihr Domino?  Hrajete (vy) domino? 

Mutti……………..Suppe.   Maminka vaří polévku. 

Ich ……………….Deutsch.   Já se učím německy. 

Mein Onkel…………..in Bonn. Můj strýc bydlí v Bonnu. 

………du ein Bild?    Maluješ (ty) obraz? 

Ina und Uwe…………..Petra.  Ina a Uwe fotografují Petra. 

 



 

Chemie VIII. tř.    9.11. –  13.11. 2020                                                         Ing.Evžen Tarasiuk 

Zasílám Vám tyto úkoly pro následující období. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, 

napište mi email: evzen.tarasjuk@seznam.cz 

Sešity po vyplnění úkolů doneste prosím  do školy tak, jak jste domluveni s třídním učitelem. 

Já zkontroluji a oznámkuji vaší práci. Kdo neodevzdá práce, toho budu bohužel muset 

hodnotit za 5.  

Děláme vše písemně do pracovního sešitu! 

 

Směsi jsou látky složené ze dvou a více složek. 
A) Stejnorodá (homogenní) směs = roztok 

- směs, u které nelze rozlišit zrakem, lupou ani mikroskopem jednotlivé složky. 
Dělení roztoků: 
a) pevné (mosaz, bronz,…) 
b) kapalné (slaná voda, minerální voda,…) 
c) plynné (vzduch, …) 

B) Různorodá (heterogenní) směs 

- směs, ve které můžeme rozlišit zrakem, lupou nebo mikroskopem jednotlivé složky. 
Dělení různorodých směsí: 
a) suspenze – nerozpustná pevná látka rozptýlená v kapalině (voda a písek, kalná říční 
voda,…) 
b) emulze – směs dvou nemísitelných kapalin (voda a olej, majonéza, mléko,…) 
c) pěna – plyn rozptýlený v kapalině (pěnové tužidlo, šlehačka v talkové láhvi,…) 
d) aerosol: 
dým – pevná látka rozptýlená v plynu 
mlha – kapalina rozptýlená v plynu 

mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz


 

 

Úkoly Anglický jazyk 8. třída, od 9.11 do 13.11.: 

I. Opakování: Otázka minulý čas 

I a) Opakujte si ze sešitu slovní zásobu- nepravidelná slovesa a tvorbu minulého času u 

pravidelných sloves. 

I. b) Přeložte tyto věty: 

Vzor: Hrál včera basketbal? Did he play basketball yesterday? 

Četl jsi minulý týden tu knihu? ______________________________________ 

Vzal Petr včera tu knihu? ________________________________________ 

Koupila ona nové auto minulý rok? ___________________________________ 

Psal si včera domácí úkol?_____________________________________________ 

Hrála ona včera basketbal?______________________________________________ 

Bydlel on minulý rok v Londýně?_________________________________________ 

Vzali oni včera ty tažky?________________________________________________ 

Koupil si minulý týden nové boty?________________________________________ 

Vyzkoušela si včera ty šaty?______________________________________________ 

 

II. Otevřená otázka v minulém čase: 

II a) Zopakujte, přepište do sešitu a naučte se tato slova:.  

When: Kdy Where:Kde  What:Co, Jak,   Who: Kdo  Why: Proč 

II a) Výklad :Tvorba tzv. otevřené otázky 

Otevřená otázka: Je taková otázka, na kterou nelze odpovědět ano nebo ne (např. Kdy jsi 

hrál fotbal?, Kde jsi koupil to auto?). Začíná vždy When, What, Where atd.  

Následuje pořadí vět jako v otázce uzavřené.  

 

   Pomocné sloveso did  osoba sloveso ostatní 

When   did    you  buy   the car? 



(Kdy      jsi ty koupil   to auto?) 

 

II d) Cvičení: Přeložte tyto věty a přepište je s překladem do sešitu. 

Kdy jsi bydlel v Praze?  _____________________________ 

Kde on včera hrál fotbal?  _____________________________ 

Proč ona včera řídila to auto? ______________________________ 

Co jsi včera hrál?   _____________________________ 

Kdy oni napsali ten dopis?  ______________________________ 

 

 

Úkoly Informatika 8. třída, od 9.11 do 13.11. 

I. Pokud můžete, podívejte se na krátká videa (You tube-Ochrana 

osobních údajů., Excel základní ovládání) 

II. Zopakujte si pojmy: 

 a)Tabulkový editor: 

 je program zpracovávající informace zapsané na virtuálním listu, archu. V 

jednotlivých pozicích čili buňkách . 

 b)Buňka, list:Sešit v Microsoft Excelu se skládá z jednotlivých listu. List se poté 

skláda z buněk. Každá buňka má svou jedinečnou adresu. Do každé buňky lze 

umístit informace (hodnotu, formát, text,...).  

III. Odpovězte:  

a)Co jsou to osobní údaje? 

__________________________________________________

_________________________________________________ 

b) Co je to MS EXCEL:_______________________________ 

IV. Zapřemýšlejte a napište na tento list, jak chráníte své osobní údaje 

(např. na internetu). 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 



Úkoly Anglický jazyk 8. třída, od 9.11 do 13.11.: 

I. Opakování: Otázka minulý čas 

I a) Opakujte si ze sešitu slovní zásobu- nepravidelná slovesa a tvorbu minulého času u 

pravidelných sloves. 

I. b) Přeložte tyto věty: 

Vzor: Hrál včera basketbal? Did he play basketball yesterday? 

Četl jsi minulý týden tu knihu? ______________________________________ 

Vzal Petr včera tu knihu? ________________________________________ 

Koupila ona nové auto minulý rok? ___________________________________ 

Psal si včera domácí úkol?_____________________________________________ 

Hrála ona včera basketbal?______________________________________________ 

Bydlel on minulý rok v Londýně?_________________________________________ 

Vzali oni včera ty tažky?________________________________________________ 

Koupil si minulý týden nové boty?________________________________________ 

Vyzkoušela si včera ty šaty?______________________________________________ 

 

II. Otevřená otázka v minulém čase: 

II a) Zopakujte, přepište do sešitu a naučte se tato slova:.  

When: Kdy Where:Kde  What:Co, Jak,   Who: Kdo  Why: Proč 

II a) Výklad :Tvorba tzv. otevřené otázky 

Otevřená otázka: Je taková otázka, na kterou nelze odpovědět ano nebo ne (např. Kdy jsi 

hrál fotbal?, Kde jsi koupil to auto?). Začíná vždy When, What, Where atd.  

Následuje pořadí vět jako v otázce uzavřené.  

 

   Pomocné sloveso did  osoba sloveso ostatní 

When   did    you  buy   the car? 

(Kdy      jsi ty koupil   to auto?) 

 

II d) Cvičení: Přeložte tyto věty a přepište je s překladem do sešitu. 

Kdy jsi bydlel v Praze?  _____________________________ 

Kde on včera hrál fotbal?  _____________________________ 

Proč ona včera řídila to auto? ______________________________ 

Co jsi včera hrál?   _____________________________ 



Kdy oni napsali ten dopis?  ______________________________ 

 

 

Přírodopis 8. třída, kosterní soustava 

Týden: 9. 11. – 13. 11.2020 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová (facebook: Barča Kaločová – pokud potřebuješ poradit) 

1. Správné řešení z minula, kontroluj, opakuj – měl/a jsi to správně? 

a) Kosti na lebce jsou pevně spojeny chrupavkami. ANO/NE 

 

b) Člověk má, stejně jako ptáci, duté kosti. ANO/NE 

c) Pohyblivé spojení kostí se nenazývá kloub. ANO/NE 

d) Nejdelší kostí lidského těla je páteř. ANO/NE 

e) Kostra hrudníku chrání plíce a játra. ANO/NE 

f) Kostra je oporou těla a chrání vnitřní orgány. ANO/NE 

 

 

2. Zapiš do sešitu: 

SVALOVÁ SOUSTAVA 

- pohyb umožnují svaly spolu s kostrou, ve svalech se uvolňuje energie, jsou tedy i 

zdrojem tepla pro ostatní orgány v těle 

- stavba kosterního svalu: tvořen svalovými vlákny, spojujících se do snopečků, 

několik snopečků dohromady tvoří svalový snopec, ze svalových snopců je 



sestaveno svalové bříško, povrch svalového bříška kryje vazivový obal zvaný 

povázka, ke kostem se svaly upínají pomocí šlach, tvořených vazivovou tkání 

ÚKOL: učebnice str. 34 – nakreslit i s popisky stavbu kosterního svalu (obrázek na 

levé straně) 

 

 

Fyzika VIII. tř., 9. – 13. 11. 2020, Pohybová energie 

1) Opakování : 

Polohová energie je druh mechanické energie, kterou těleso získá při 

zvyšování své nadmořské výšky. Polohová energie se vždy určuje vzhledem 

k určitému místu, na kterém stanovíme její nulovou hodnotu. Polohová 

energie tělesa s hmotností m ve výšce h je Ep = m . g . h ( g je konstanta)  

2) Nové učivo: Pohybová energie 

Učebnice s. 16 – 18, přečíst a splnit úkoly. 

      a)Vzorec pro výpočet pohybové energie je  Ek = ½ m . v2 

Doplň tabulku 

Značka Fyzikální veličina……………. Jednotka………………..  

M    

v    
Ek    
 

b) Vzorec pro výpočet rychlosti je v = s/t 

doplň tabulku: 

Značka Fyzikální veličina……………. Jednotka…………………… 
v   

s   
t   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční gramotnost VIII. tř., 9. – 13. 11. 2020  



 



 

Výchova k občanství VIII. tř., 9. -13. 11. 2020, Bezhotovostní platby 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zeměpis VIII. tř., 9. – 13. 11. 2020, Obyvatelstvo ČR 

Učebnice s. 14 – 15, přečíst a splnit úkoly. 



 

 

 



 

 


