
8. třída 

Matematika 

Řešení rovnic se zlomky 

- nová látka – učebnice str. 78 - 82 

o  teorie + vzorové příklady zapsat do poznámkového sešitu 

o jednotlivá cvičení – školní sešit 

Výpočet neznámé ze vzorce 

- nová látka – učebnice str. 83 – 84 

o teorie + vzorové příklady zapsat do poznámkového sešitu 

o jednotlivá cvičení – školní sešit 

 

- vyfocené poznámky do 30. 4. poslat emailem, nebo vložit do classroomu 

- řešení jednotlivých cvičení budou konzultována v clsr a v průběhu video hodin 

 

 

Zeměpis 

- vybrat si libovolný článek na zeměpisné téma z National Geographic 

- https://www.national-geographic.cz/clanky/  

- článek přečíst a vytvořit z něj poznámky ve wordu 

- na začátek poznámek zkopírujte odkaz na článek, na konci napište, co vás na článku nejvíce zaujalo 

- pozor dodržujte pravidla pro psaní poznámek, text by měl mít náležitou strukturu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.national-geographic.cz/clanky/


Český jazyk 8 

      chválím ty z vás, kteří se pravidelně zapojují do výuky. Někteří teď poněkud polevili ve svém úsilí. Chtěla 
bych vám připomenout, že pokud se budete připojovat do online výuky, výrazně vám to pomůže, protože 
tam řešíme úkoly, které byste jinak museli zvládat sami. Tak té možnosti využívejte. 

A co byste měli mít hotové? 

- Pomalu, ale jistě byste už měli umět recitovat úryvek z Máchova Máje. 

- Měli byste mít zvládnuté spojky (samozřejmě zpaměti). 

- Měli byste mít hotová cvičení z učebnice str. 85 a 87 (cv. 85/1 mělo být odeslané e-mailem, kdo ještě 
neposlal, udělejte to prosím co nejdříve) 

A teď pokračování 

Literatura  

K.H. Mácha: Máj (PL + recitace) 

Online hodina ČJ-literatura bude ve středu 29.4. od 11.30, podrobnosti pošlu jako vždy e-mailem. 

 
 
Mluvnice 

PS s. 39/5  

Online hodina ČJ-mluvnice bude ve čtvrtek 30.5. od 12.30 (náhrada za pátek 1.5.), podrobnosti pošlu jako 
vždy e-mailem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dějepis 8 

Milí žáci, 

      děkuji všem, kteří plní zadané úkoly. Prosím ty z vás, kteří nemají splněno, aby co nejdříve práci 
dokončili a odevzdali.  

     

A co byste měli mít hotové? 

- zkontrolované PL, jejichž řešení jsem vám posílala e-mailem 

- odevzdaný krátký referát o vybraném cestovateli (Livingstone, Stanley, Holub) 

- odevzdanou samostatnou práci na téma Habsburkové 

 

 

Téma: 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 

www.youtube.com     Dějiny udatného českého národa, díl č. 86, 89 

+ PL (Již jsem ho zadala v minulém studijním plánu; jeho verzi ve wordu pošlu e-mailem 23.4., pak se 

dá PL vyplňovat přímo do textu bez nutnosti tisku).  

Téma budeme probírat v pátek 24.4. od 10.30. (V pátek ráno pošlu odkaz na skype, pomocí kterého 
se můžete připojit.) 

 Kdo se nezúčastní online hodiny, ten prosím odpoví na následující otázky písemně, abych měla 
zpětnou vazbu, že jste učivo zvládli. Odpovědi pošlete e-mailem do 30. 4.  

- 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/10011169/3-cervenec-den-bitvy-u-hradce-kralove
http://www.youtube.com/


Německý jazyk 8 

Hallo, Kinder! Wie geht´s? Mir geht es prima. Lernt ihr Deutsch? Habt ihr alle Hausaugaben (domácí úkoly) 
fertig (hotové)? Ja? Das ist super! 

Wortschatz – im Arbeitsheft, Seite achtundsiebzig:

 

Slovíčka jsou postupně doplňována do aplikace quizlet. Někteří z vás se do ní stále ještě nepřihlásili. 

 
 

Grammatik – nepravidelná slovesa (Unrägelmäßige Verben) 

Mach das Schulheft auf und schreib.  

1. Doplň sloveso essen ve správném tvaru. 

Was …………… du gern? Ich …………….. gern Obst. Um wie viel Uhr ……………… wir heute? Was …………… Anna zum 

Frühstück? …………. Ihr gern Gemüse? Ja, wir …………….. Gemüse gern. Was …………………. Kinder sehr gern? Anna 

……………. gern Brot und David …………….. gern Marmelade. 

2. Doplň sloveso schlafen ve správném tvaru. 

Bruder Jakob, Bruder Jakob …………………………. du noch? Ich ………………….. sehr gern. Wie viel Stunden in der Nacht 

……………………………. die Eltern? David …………………………. acht Stunden. Wann ………………………….. du?  

Grammatik – osobní zájmena (Personalpronomen) 

Mach das Schulheft auf und schreib. Doplň správná osobní zájmena. 

Schmeckt die Suppe?        Ja, ……………. schmeckt fantastisch! 

Und wie ist der Salat?        ………….. ist okay. 

Und wie ist das Feisch?        ………….. ist gut. 



Sind die Kartoffeln auch gut?    Nein, ………….. sind kalt. 

 
 

Skype – středa 22.4. od 12.30, středa 29.4. od 10.30. Odkaz vždy pošlu ten den ráno do e-mailu. Kdo se 

nezúčastní online výuky, ten prosím pošle vypracovaná cvičení e-mailem nejpozději 30.4., abych viděla, jestli jste 
učivo zvládli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Angličtina  

Doufám, že jste si užili Velikonoce.  Myslím si, že opakování minulého času jste věnovali již dost času a tak se 
pustíme do nové gramatiky i slovní zásoby.  

 Bohužel na www.quizlet.com nechodí skoro nikdoz žáků, je to procvičování zábavnější formou. 
Pokud Vám ale tohle nevyhovuje budu Vám posílat opakování slovíček vytištěné na papíře. V 
quizlettu vidím, kdo je jak úspěšný a kdo procvičuje. 

 Každé pondělí  od 9.00 do 10.00 probíhá online hodina při které si žáci mohou procvičit jazyk i při 
mluveném slově a také zkonzultovat nejasnosti z pracovních listů. Hodina probíhá  na Google Meet 

pod tímto odkazem meet.google.com/sdi-vpac-ref 

 Listy si vytiskněte, nebo si pište odpovědi do sešitu či na papír. Hotovou práci odešlete vyfocenou či 
oscanovanou před google classroom nebo  na emailovou adresu staifova@zszbuch.cz, práci 
zkontroluji a odešlu zpět. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, obraťte se na mě. Napište mi email. 

Úkoly ( dělejte prosím postupně, jak jsou zadány) 

1. Prosím u vyfocení a poslání ( email nebo vytvořím úkol na Classroomu)  stránek 12 a 13 – Progress 

check, abych věděla jak Vám tato lekce šla. 

2. Nová slovní zásoba Lekce 2A – zapsat si, opakovat si – slovíčka se objeví i v quizletu. 

3. Podívejte se na video https://www.youtube.com/watch?v=fZwsQsXYRGY a vyplňte přiložený pracovní 
list. 

4. Učebnice stránka 20 – 21 + Pracovní sešit 14 -15. Vyplněný pracovní sešit prosím vyfoťte a pošlete 
vyplněný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní list – angličtina 

WILL – budoucí čas 

    Kladná věta 

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


I    +    WILL    +     GO            významové  

    Podmět ( zájmeno, osoba,věc)            ( v kladné větě se tvar nemění)        sloveso 

Napište 5 příkladů kladné věty – použijte různé osoby: 

Př.  I will go to the shop.             3.________________________________ 

1.________________________________       4.__________________________________ 

2.________________________________    5.__________________________________ 

Dvě z těchto vět přepište ve zkrácené variatě 

Př. I´ll go to the shop. 

1._______________________________    2.___________________________________ 

 

 

 

Záporná věta 

 Zápor se tvoří přidáním NOT mezi Will a významové sloveso 

I    +    WILL    +     NOT      +         GO    významové  sloveso

 

Podmět ( zájmeno, osoba,věc)            ( v kladné větě se tvar nemění)        zápor 

 

 

Přepište 5 vět z předchozího cvičení do negativa 

Př.  I will not (won´t ) go to the shop.     3.________________________________ 

1.________________________________       4.__________________________________ 

2.________________________________    5.__________________________________ 

 

 

 

Použití 

- Pokud se právě rozhodujeme. Př.: I´ll go to the cinema. 

- Pravděpodobnost v minulosti 



- často se používá při objednávání v restauraci – I´ll have a piece of cake.  

 

 

Otázky     

 Tvoří se přehozením zájmena a pomocného slvoesa WILL 

        (WHERE,WHEN …..)    +       WILL    +    I    +    GO    ?  

    Může být a nemusí        nemění se tvar        Podmět        významové sloveso 

Napište 5 příkladů otázky – použijte různé osoby: 

Př.  Where will I go? / Will I go?        3.________________________________ 

1.________________________________       4.__________________________________ 

2.________________________________    5.__________________________________ 

 

 

Krátké odpovědi 

Odpovězte na těchto pět otázek krátkou odpovědí – použijte kladnou i zápornou odpověď 

Př.  Yes, I´ll, / No,I won´t.            3.________________________________ 

1.________________________________       4.__________________________________ 

2.________________________________    5.__________________________________ 

 

 

 

Write 5 sentences. What will you do today? 

1.________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

Fyzika 8 
Téma :  Skupenské přeměny 
Učebnice str.  52 - 61 
Učební materiál a úkoly najdete v GoogleClassroom, heslo kurzu je 2c6pq5z  



 
 
Chemie 8 
Téma : Názvosloví 
Učebnice str. 61 -63 
Další učební materiály, úkoly a otázky najdete na Google Classroom, heslo kurzu je psi5anl  
 
 
Přírodopis 8 
Téma: Dýchací soustava 
Učebnice str. 52-56 
Další učební materiály, úkoly a otázky najdete na Google Classroom, heslo kurzu je prcb2zs  

 


