
8. třída 
 

Matematika 

Řešení rovnic 

- učebnice str. 76 – 77 – do poznámkového sešitu, prosím, napsat 4 vzorové příklady – zkusit vypočítat 
nejdříve samostatně, až když to nepůjde postupovat dle řešení v učebnici  tyto příklady navazují na látku 
minulých 14 dnů, měli byste tedy vědět, jak na to 

o pokud byste i s řešením z učebnice měli problém, je kdykoliv možná konzultace v classroomu nebo 

prostřednictvím videohovoru 

- učebnice str. 77 – „žlutá cvičení“ 1 – 3 do školního sešitu 

+ pracovní list  

 

Zeměpis 

- navážeme na práci z předchozích týdnů, kdy jste se věnovali hospodářství 
- zpracujete samostatnou práci z podkapitoly ZEMĚDĚLSTVÍ (pracovní list) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ř eš ení  rovnic 

1. Zpaměti najděte kořeny rovnice a proveďte zkoušku 

a) x + 11 = 29        b) y – 37 = 54        c) 7u = -56        d) -8y = 32        e) 4,9 – m = 3        f) 7 – k = 10,4 

g) x + 2 = 7       h) 7x = 49       i) 5 – x = 3        j) x : 2 = 4        k) 9 : x = 3       l) x – 7 = 20       m) 1 : y = 0,5        

n) y : 0,5 = 2        o) y * 1,3 = 2,6 

 

2. Zpaměti řešte rovnice a proveďte zkoušku 

a) y – 5,8 = 5,8          b) z – 13,4 = 13,4          c) y – 4,1 = 4,1          d) x – 7 = 0          e) v – 8,3 = 0           

f) u – 17,9 = 0        g) t – 6,5 = 0        h) z + 9 = 9       i) m + 16 = 16        j) y + 5,7 = 5,7        k) p + 7,3 = 0 

l) 60,5 + x = 0      m) 50,7 + m = 0     n) 78,9 + z = 0     o) 45,3 + y = 0 

 

3) Řešte rovnice a proveďte zkoušku. Nezapomeňte zapisovat ekvivalentní úpravy. 

a) 1358 + n = 0                            b) 1583 + v = 362                          c) 3831 + s = 1623 

 

 

 

 

 

d) 7 = y – 5                                    e) 23 = n – 9                                f) 10,6 = z – 4,8 

 

 

 

 

 

g) -3 = 5 + c                                    h) -11 = 6 + d                            i) -5,7 = 3,3 + m 

 

 

 

 



j) -8,9 = 1,8 + v 

 

4) Řešte rovnice a proveďte zkoušku. Nezapomeňte zapisovat ekvivalentní úpravy. 

a) 0,29 + 1 = k + 0,4                          b) 0,86 + 2 = d + 0,6                        c) 0,97 + 3 = n + 0,8 

 

 

 

 

 

 

d) 3 – 7,8 = 3 + u – 9,2                                                     e) 4 – 8,7 = 2 + z – 2,9 

 

 

 

 

 

f) 6 – 11,3 = 5 + v – 6,8 

 

 

 

 

 

 

5) Řešte rovnice a proveďte zkoušku. Nezapomeňte zapisovat ekvivalentní úpravy. 

a) 2x = 10                 b) 5v = 65                 c) 8z = 72                d) 3y = 6,3                e) 9u = 8,1 

 

 

 

 

f) 3t = -1                   g) 0,25s = -0,25                h) 2x = -7                  i) 9 = 12y               j) 0,64 = -4r 

       

  



Procvic ová ní  do š kolní ho šeš itu 

1. 11 = 4n + 11 

2. 81 = 7z + 81 

3. 8,95 = 3s + 8,95 

4. 8 = -3x 

5. 13 = -5n 

6. 7v – 4 + v = 15 + 3v – 4 

7. 9u – 7 + 2u = 18 + 5u – 7 

8. 4y + 3 = 9y – 2 

9. 7z + 9 = 11z – 7 

10. 8u + 6 = 10u – 8 

11. 4 – 3x = 5x + 20 

12. 7 – 5z = 6z + 29 

13. 9 – 2v = 3v + 14 

14. 19 + r = 2r – 8 

15. 17,6 + z = 3z – 2,4 

16. 8,7 + u = 4u – 6,3 

17. 0,4x = 0,8 

18. 0,7z = 4,9 

19. 0,9u = 0,63 

20. 0,6s = 7,8 

21. 3 * 0,4 + 1,6n = 3,2n – 0,88 

22. 3 * 0,9 – 0,8u = 2,4u – 0,18 

23. 1,2x + 13 – 0,9x + 0,5 = 16,7 – 0,1x 

24. 0,9z + 10 – 0,2z + 0,4 = 17,6 + 0,1z 

25. 0,6x – 0,3x = 3 + 0,3x  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Není  fármá r  jáko fármá r  
Úkol: Představ si, že jsi farmář v jednotlivých makroregionech světa. Představ si, jak 
by tvá farma asi vypadala a vyplň tabulku. Využít můžeš předešlé materiály i internet. 

Makroregion Co chovám Co pěstuji Jaká je úroveň 

mé výroby 

Jaké mám největší 

problémy 

Severní Amerika 

 

    

Střední Amerika 

 

    

Jižní Amerika 

 

    

Severní Afrika 

 

    

Sahel 

 

    

Státy Guinejského 

zálivu 

    

Východní Afrika 

 

    

Jižní Afrika 

 

    

Západní Evropa 

 

    

Jižní Evropa 

 

    

Střední Evropa 

 

    



Jihovýchodní 

Evropa 

    

Východní Evropa 

 

    

Severní Evropa 

 

    

Jihozápadní Asie 

 

    

Jižní Asie 

 

    

Střední Asie 

 

    

Jihovýchodní Asie 

 

    

Východní Asie 

 

    

Austrálie 

 

    

Oceánie 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



Český jazyk 

Český jazyk 8 

Moji milí, 

    zdravím Vás všechny a chválím zejména ty z vás, kteří doma pracují a posílají mi 
hotovou zadanou práci. Studijní plán na období od 8.4. do 21.4. bude trošku 
skromnější, což dává prostor těm z vás, kteří nějakou práci ještě nestihli dokončit.  

Pokud máte dotazy, kontaktujte mě mailem, ráda pomůžu. Kontrolujte si prosím 
pravidelně e-maily, budu dále posílat odkazy na Skype, vždy k tomu napíšu, co 
budeme konkrétně probírat. 

 

A co byste měli mít hotové? 

1) Literatura – buď vyplněný PL, nebo zapsané odpovědi v sešitu na literaturu a sloh, v sešitě stručné informace o 
K.H. Máchovi; pokračujte v nácviku recitace básně Máj, máte čas do 26. dubna, pak si vás vyzkouším (po Skypu a ti, 
kteří se nezapojí pak zarecitují ve škole) 

2) Sloh – stručné výpisky o tom, co je úvaha + splněné úlohy v uč. na str. 130-131 

 

A teď pokračování 

1) Literatura-pokračujte v nácviku recitace básně Máj, máte čas do 26. dubna, pak si vás vyzkouším (po Skypu, ti, 
kteří se nezapojí, pak zarecitují ve škole) 

2) Mluvnice-zvládnuté spojky (zpaměti) 

Učebnice str. 85/1 – nemusíte přepisovat do sešitu, stačí spojit písmena a čísla. Tento úkol prosím poslat do 19.4. 

Učebnice str. 87/9 – nemusíte přepisovat do sešitu, stačí napsat písmeno označující větu a k tomu napsat ANO nebo 

NE. Pokud napíšete NE, doplňte, jaký je správný poměr mezi větami (bude se hodit znalost spojek) 😊 

A něco pro fanoušky internetu: 

www.umimecesky.cz (Mluvnice – Rozbory – Stavba vět – Poměry mezi větami hlavními) 

www.skolasnadhledem.cz (kód 448046) 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.umimecesky.cz/
http://www.skolasnadhledem.cz/


Dějepis 

Dějepis 8 

Milí žáčci,  

      také dějepis bude tentokrát v menším rozsahu, takže i v tomto předmětu máte možnost dokončit práci, kterou 
jste nestihli (nebo ještě nezačali). Stejně jako v češtině, i v dějepisu jsem vám k dispozici  

e-mail, Skype). Prosím, nevyplňujte jen PL, využívejte všechny ty nabídky doplňujících vzdělávacích materiálů, které 
uvádím ke každému tématu. Máte se toho co nejvíc dozvědět, nejen vyplnit PL a jít od tématu pryč. Takový přístup 
vám dějepis akorát otráví. 

Vzhledem k tomu, že se při posílání PL často rozhodí grafika, pošlu vám je v pdf do e-mailu, a to během příštího 
týdne) a připojím i výukovou prezentaci. 

 

A co byste měli mít hotové? 

Kolonialismus (včetně referátu, připomínám, že termín byl do 8.4., kdo ještě neposlal, tak prosím o nápravu) 

 

A teď pokračování 

1) Habsburkové – samostatná práce (kdo nemůže vytisknout PL, tak na papír vždy napíše jména (František Josef I., 
Alžběta Bavorská, princ Rudolf) a k nim doplní odpovědi na zadané otázky), termín pro odeslání práce: 22.4. 

www.slavne-dny.cz (2.12.1848 Den, kdy nastoupil na trůn císař František Josef I.) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10020173/den-kdy-nastoupil-na-trun-cisar-frantisek-josef-i-2-prosinec-1848 

+ to, co jsem již uvedla v minulém plánu: doplňující studijní materiál: www.ceskatelevize.cz (Habsburkové, 6. 
díl – Soumrak bohů), www.ceskatelevize.cz (DějePIC! – Franz Josef alias Starej Procházka) 

 

2) Vznik Rakouska-Uherska  

www.slavne-dny.cz (2.7.1866 Den bitvy u Hradce Králové) 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10011169/3-cervenec-den-bitvy-u-hradce-kralove 

+ PL (viz níže), kdo nemá možnost si jej vytisknout, napíše si stručné poznámky na papír nebo do zavedeného sešitu.  

A co byste měli vědět? 

- Co bylo typické pro období Bachova absolutismu? 

- Jak dopadla bitva u Hradce Králové a co pro habsburské země znamenala? 

- Co mělo společného (např. instituce) Rakouska-Uherska a jak na vznik tohoto dvojstátí reagovala česká společnost? 

- Jak se jmenovalo hlavní město Předlitavska a hlavní město Zalitavska? 

- Do které části Rakouska-Uherska patřily české země? 

 

http://www.slavne-dny.cz/
https://www.slavne-dny.cz/episode/10020173/den-kdy-nastoupil-na-trun-cisar-frantisek-josef-i-2-prosinec-1848
http://www.ceskatelevize.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/
http://www.slavne-dny.cz/
https://www.slavne-dny.cz/episode/10011169/3-cervenec-den-bitvy-u-hradce-kralove


 

 

 

 

 

České země ve II. polovině 19. století – Vznik Rakouska-Uherska              

………………..……………….                                                      (Učebnice str. 100-103) 

Po porážce revoluce roku 1848 začal v Rakousku návrat k absolutismu. Nový (a v dějinách Rakouska poslední) 
absolutismus svými nástroji (policie, tajná policie, administrativa) zasahoval: 

- proti pokusům žádajícím politické změny (např. ústavu) 

- proti projevům národního cítění a proti národně motivovaným aktivitám  

Vojenské neúspěchy Rakouska  (1859 – ztráta italské Lombardie)   císař odvolal A. Bacha. 

Bylo ovšem jasné, že pouhá výměna osob špatnou situaci nevyřeší, zemi hrozil finanční a hospodářský rozvrat.  

 

tzv. ŘÍJNOVÝ DIPLOM (1860) – císař oznámil konec absolutismu 

          ÚNOROVÁ ÚSTAVA     (1861) – konstituční monarchie ⇨ 100 Co zaručovala lidem ústava z roku 1861? .......................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

Vznikla řada spolků, např. Tělovýchovná jednota Sokol – založili M. Tyrš a J. Fügner 

S novou ústavou nebyly spokojeny neněmecké národy, především Maďaři.  

 

60. léta – roste napětí mezi Rakouskem a Pruskem 

1866 – Prusko-rakouská válka 

K rozhodující bitvě došlo u Hradce Králové v červenci 1866. 

Ztráty rakouské armády v této bitvě byly obrovské – asi 43 000 

vojáků. 

Hlavní zbraní pruské pěchoty byla v této válce puška zadovka. Taktickou výhodou bylo snadnější nabíjení a asi 
trojnásobná rychlost střelby ve srovnání s předovkami. 

 

Rakouská pěchota byla vyzbrojena puškami předovkami, které se nabíjely zepředu Rozhodující 
nevýhodou oproti zadovkám bylo zdlouhavější nabíjení, a tím i pomalejší střelba – asi 1 až 2 rány 
za minutu.  



 

Po neúspěchu ve válce se císař František Josef I. vzdal vedení Německého spolku a musel uznat převahu Pruska 
v Německu. Rakousko navíc ztratilo Benátsko a muselo platit válečné náhrady. 

Neúspěch ovlivnil i vnitřní politiku státu. Maďaři si v roce 1867 vymohli tzv. rakousko-uherské vyrovnání. 

Říše byla rozdělena na dvě části – Předlitavsko a Zalitavsko (→ dualismus) 

(společná byla osoba panovníka, zahraniční politika, finance, armáda) 

M 098 Vyznač na mapě (různými barvami) Předlitavsko a Zalitavsko. 
Doplň do mapy hlavní město rakouské části monarchie a hlavní město uherské části monarchie. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čeští politici byli dualismem zklamáni. Hledali pro svůj odpor podporu v zahraničí (Rusko, Francie). Doma byly 
organizovány protestní tábory lidu. Čeští poslanci se na protest přestali zúčastňovat jednání říšské rady a 
později            i českého sněmu.  

                                                                          

STAROČEŠI 

Rozdělení české politiky                                  cíl=obnovení samostatnosti v rámci 
monarchie 

                      MLADOČEŠI 

Politické uspořádání habsburské monarchie po roce 1867 



+ další politická strana = SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE 

Obnovení samostatnosti se nezdařilo, ale dílčí úspěchy politiků přispěly k rozvoji české společnosti, např. rozdělení 
pražské techniky a univerzity na českou a německou část. 

 

Osamostatněním české univerzity se otevřel prostor pro uplatnění řady českých vzdělanců. K nejvýznamnějším patřil 
filozof a sociolog Tomáš Garrigue [garik] Masaryk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Německý jazyk 

Guten Tag, Kinder! 

Ich wünsche euch frohe Ostern.  

 

 

Malen nach Zahlen (varianta pro ty, kteří si mohou obrázek vytisknout): 

1 gelb   2 orange   3 rot   4 hellblau (světle modrá)  5 hellgrün    6 grün   7 braun    8 schwarz 

 

Malen nach Zahlen (varianta pro ty, kteří si nemohou obrázek vytisknout): Vytvořte do sešitu jednoduchou 
omalovánku vajíčka podle čísel. K číslům napište německy barvy, které se mají použít. Pak vajíčko vybarvěte. 

 

9. lekce – pokračujeme ve slovní zásobě PS s. 78, kdo nemá PS, tak si buď zajde do školy mezi 8.00-9.00 a vyzvedne 

si jej, nebo mi napíše, já mu stránku naskenuju a pošlu e-mailem. 

Arbeitsheft, Seite vierundsiebzig, Übung fünf c 

Gramatika: osobní zájmena – uč. s. 57/žlutý rámeček + str. 68 Personalpronomen – přepsat do sešitu 

Arbeitsheft, Seite vierundsiebzig, Übung sieben a, acht a 

Výslovnost: písničky: www.youtube.com  

https://www.youtube.com/watch?v=hTYGKcvEPOw 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hTYGKcvEPOw


https://www.youtube.com/watch?v=hTYGKcvEPOw 

Anglický jazyk 

Protože jsou před námi Velikonoce, budete mít méně práce a proto Ti, kteří ještě nemají hotové úkoly z předchozích 
týdnů, mají čas je dodělat. Téma Velikonoc nás provede dvěma pracovními listy s touto tématikou, třetí pracovní list 
je na procvičení minulého času prostého. 

- Ráda bych připomněla aby se všichni připojili na google classroom, veškerou komunikaci bych, pokud to 
bude možné, přesunula tam. 

- Listy si vytiskněte, nebo si pište odpovědi do sešitu či na papír a vyfoťte mi je na opravu. 
- Pokud si s něčím nebudete vědět rady, obraťte se na mě přes google classroom, nebo mi napište email, 

mohu poradit po emailu, nebo skype hovorem. 

- Hotovou práci odešlete nejlépe přes aplikaci google classroom nebo na emailovou adresu 
staifova@zszbuch.cz, práci zkontroluji a odešlu zpět. 

- Připomínám procvičování slovní zásoby v aplikaci Quizlet a také webovou stránku www.umimeanglicky.cz, 

kde můžete procvičovat. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hTYGKcvEPOw
mailto:staifova@zszbuch.cz
http://www.umimeanglicky.cz/


Past simple worksheet 

 

1. Read about Lisa´s journey to Madrid. Put the verbs in the correct form. 
 

Last Tuesday Lisa flew (fly) from London to Madrid. She _____________(get) up at six o´clock in the morning and 

_______________(have)  a cup of coffee. At 6.30 she ______________ (leave) home and ___________ (drive) to the 

airport. When she _______________(arrive), she _________________(park) the car and then _________________ 

(go) to the airport café, where she __________ (have) breakfast. Then she ____________(go)  to the through 

passport control and _________(wait) for her flight. The plane _______________ (depart) on time and 

___________(arrive) in Madrid two hours later. Finally she _____________ (take) a taxi from the airport to her hotel 

in the centre of Madrid. 

2. Complete the sentences. Use one of these verbs in the past simple: 

 

 

 1. I cleaned my teeth three times yesterday 

 2. It was hot in the room, so I _________________ the window. 

 3. The cconcert ______________ at 7:30 and ________________ at 10 o´clock. 

 4. When I was a child, I _________________ to be a doctor. 

 5. The accident _____________________ last Sunday afternoon. 

 6. It´s a nice day today but yesterday it ________________ all day. 

 7. We __________________ our holiday last year. We _______________ at a very nice place. 

 8. Ann´s grandfather ______________ when he was 90 years old. 

 

3. Complete these sentences with the verb in the negative. 

 1. I saw Barbora but I didn´t see Jane. 

2. They worked on Monday but they______________________ on Tuesday. 

 3. We went to the post office but we ________________________ to the bank. 

 4.  She had a pen but she ___________________________ any paper. 

 5. Jack did French at school but he ________________________________ German. 

  

Clean      die     enjoy     finish     happen     open     rain      start     stay     want    



4. Write questions with Did…..? 

 

 1. I watched TV last night. And you?  Did you watch TV last night? 

 2. I enjoyed the party. And you? _________________________________________________ 

 3. I had a good holiday. And you? ________________________________________________ 

 4. I finished work early. And you? ________________________________________________ 

 5. I slept well last night. And you? ________________________________________________ 

 

5. What did you do yesterday? Write positive or negative sentences about you! 

 

 1. ( watch TV) watched TV. I watched TV  or     I didn´t watch TV. 

 2.( get up before 7 o´clock) _____________________________________________________ 

 3. (have a shower) ____________________________________________________________ 

 4. (buy a magazine) ____________________________________________________________  

5. (eat meat) _________________________________________________________________ 

6. (go to bed before 10.30) ______________________________________________________ 

 

5. Put the verb in correct form – positive, negative or question 

 

 1. We went to the cinema but the film wasn´t very good. We didn´t enjoy it. (enjoy) 

 2. Tim _____________ some new clothes yesterday – two shirts,a jacket and a pulover. (buy) 

 3. „___________________________ yesterday?“ „No, it was a nice day.“ (rain) 

 4. The party wasn´t very good, so we _____________________ long. (stay) 

 5. It was very warm in the room, so I ____________________________ a window (open) 

 6.“Did you go to the bank this morning?“ „No, I ________________________ time.“ (have) 

 7. „I cut my hand this morning.“ „ How _______________________ that?“ (do)  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        EASTER HOLIDAYS 

Fill in the blanks with the right forms of past simple tense with the  verbs in brackets 

Are the statements true (), false () 

or doesn’t it say (∅)? 

1 Easter is in summer. 

2 Easter starts two days before Sunday. 

3 Everybody eats hot cross buns on Good Friday in 

Britain. 

4 Jack’s family eats hot cross buns on Good Friday 
morning. 

5 Children make Easter bonnets this year at school. 

6 Jack likes doing Easter projects. 

7 Easter egg hunting means that children eat 

chocolate eggs. 

8 Jack gets three chocolate eggs. 

9 On Sunday afternoon two cousins come over. 

10 Unfortunately, children have to go to school at 

Easter in Britain. 

Answer the questions.  

1 When is Easter? 

_________________________________ 

2 What do people celebrate at Easter? 

_________________________________ 

3 Who gets chocolate eggs in Britain? 

_________________________________ 

4 What are the traditional food at Easter? 

_________________________________ 

5 Why does Jack like Easter? 

_________________________________ 

 

Complete the sentences. 

1 This year the Easter project will be a 

____________________ full of painted eggs. 

2 After  ______________ Jack’s family goes to 
church. 

3 Emily and Jack ______________ Easter eggs in 

the garden. 

4 In the  __________ all his family have tea. 

5 At Easter _________________ no school in 

Britain. 

Answer these questions your exercise book or some paper. 

What about you? How do you celebrate Easter? What do 

you do at Easter? What do you eat? Do you have Easter 

holidays in you country?  

 

 

 

Hello Friends! My name’s Jack.  
I’m 12 years old and I live 

in a small town  in the south of  

Britain with my mum, dad and  

my sister, Emily.  

Spring is here now and I’m very happy because of it. But now, 
I would like to tell you what we do in Britain at Easter.  

Easter is in spring and people celebrate the resurrection of 

Jesus Christ. Easter starts on Good Friday in Britain. My mum 

makes hot cross buns and we eat them for tea. We usually 

have Easter-projects at school. Last year we made colourful 

hats, called Easter bonnets. This year we are going to design 

a basket full of painted Easter eggs. It will be a great fun!  

On Easter Sunday morning we have a big breakfast. After 

breakfast we all go to church. When we get home, we give 

each other chocolate eggs. (Kids get the biggest ones!) Then 

we play ‘Easter egg hunt”. My parents hide some Easter eggs 
in the garden and Emily and I look for them. We love playing 

it. 

We have roasted lamb with veggies for lunch. 

In the afternoon my cousins, aunts and uncles come over for 

tea. We have Easter cupcakes, cakes and delicious tea. After 

tea we usually go for a walk together. 

I like Easter because it is a great family festival and there is 

no school for two weeks!:) 

OUR EASTER 

Match the words to the pictures.  

1 church 

2 egg hunting 

3 spring 

4 hot cross buns 

5 chocolate egg 

6 garden 

7 cupcake 

8 chick 

9 bunny 

10 roasted lamb 

11 egg painting 

12 basket 

13 Easter eggs 

14 cake 

15 bonnets 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

       Last Easter holidays Jimmy and Paul ___________(go) camping in 

the mountain. 

They _________________(spend) a wonderful time there. They 

______________(wake up)  early in the morning and then they 

________________(go) for a walk. In the village they 

__________________(buy) everything they 

_______________(need).  In the afternoon they ___________________(play) football, ____________(watch)  the 

birds and ________________(swim) in the river.   They ________________(not have) a TV set, so after dinner they 

______________ (talk) for a while and then they ________________(go) to sleep. 

      One night, Jimmy _______________(have)  a very strange dream: they ______(be) 

by the river watching the moon.   Suddenly they ______________(hear) someone calling “Hello! Hello!” 

They _____________(turn) around and they ______________(see) a strange creature. 

       It _____________(be) green and very small. He ________________( invite) them to go to his 

spaceship. There they ______________(meet) other strange creatures and a beautiful princess.    They 

______________(sit) down round a table and they _____________(eat) some strange food. Jimmy 

_______________(drink) a glass of fruit juice. It ______________(taste) good so he 

________________(ask) for another glass of it.   After a while he ______________(feel) a bit strange.  

Oh, dear…he ________________(turn) green and small like the others. The princess _______________(not 

be) beautiful anymore and she ______________(look) horrible.   What was happening?    He 

________________(open) his eyes and … what a relief! It ___________(be) only a dream! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Občanská výchova 

 Není nutné mi posílat vyplněné pracovní listy, kontrola proběhne po návratu do školy.  Nebudu je 

hodnotit známkou.  Bude to pro mě ukazatel, zda jste něco udělali. 

Teď si trochu odpočineme. Blíží se významné svátky, Velikonoce. Kolik toho o nich víš ? Proč se slaví ? Jaké 
jsou tradice ? Co je symbolem ? 

 Vyzkoušej si Velikonoční kvíz  ! 

 je dobrovolný, ale není to nic těžkého 

 Určitě to není na známky, ale když se ti povede, ráda ti jedničku dám  

 Dostaneš se na něj přes tento odkaz: https://forms.gle/pFsMTdPMhdrNb9Fn8 

 Vyplníš jednoduchý formulář (výběr z odpovědí) a klikneš na Odeslat 

 Pokud by byl nějaký technický problém (nefunguje odkaz, nejde odeslat apod .) dejte mi prosím 

vědět na e-mail vohrnova@zszbuch.cz  

Hodně štěstí, těším se na vaše odpovědi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/pFsMTdPMhdrNb9Fn8
mailto:vohrnova@zszbuch.cz


Fyzika 8 

Téma : Tepelné motory 

Učební materiál a úkoly najdete v GoogleClassroom, heslo kurzu je 2c6pq5z  

 

Chemie 8 

Téma : Dvouprvkové sloučeniny 

Učebnice str. 61 

Další učební materiály, úkoly a otázky najdete na Google Classroom, heslo kurzu je psi5anl  

 

Přírodopis 8 

Téma: Oběhová soustava II 

Učebnice str. 45-48 

Další učební materiály, úkoly a otázky najdete na Google Classroom, heslo kurzu je prcb2zs  

 


