
Český jazyk 

1) Průběžně budete dostávat testy na Alfa z mluvnice. Bude to hlavně opakování. Test, který 

nebude opakování pošlu z literatury a včas upřesním. 

Mluvnice – 1 vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 46/test 

Pracovní sešit strana 47/1,2,3,4 

Pošlu správné řešení. 

Sloh – 1 vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 63/4,5 

Pošlu správné řešení. 

Literatura – 1 vyučovací hodina (hodina je delší, protože toho máte málo z mluvnice a slohu) 

Zápis do sešitu: 

Fráňa Šrámek 

- Antimilitaristické názory (proti válce) 

- Byl v 1. světové válce 

Básnické sbírky: Života bído přec tě mám rád, Modrý a rudý (ovlivněno antimilitarismem) 

                              Splav (milostná lyrika) 

Román: stříbrný vítr (o první lásce studenta Ratkina) 

Drama: Měsíc nad řekou 

Viktor Dyk 

- Vystudoval práva, novinář 

- Za 1. sv. války byl aktivní v odboji, politikem 

Poema: Milá sedmi loupežníků (dívka se stala milenkou tlupy loupežníků a pak je udá) 

Novela: Krysař (námětem německá pověst, krysař má kouzelnou flétnu, kterou ovládá krysy, 

v městečko Hammeln zbaví krys, ale oni mu nezaplatí, tak se obyvatelům pomstí) 

František Gellner 

- Studoval malířství, za 1. války byl prohlášen za nezvěstného, dožil se asi 24 let 

Básnické sbírky: Po nás ať přijde potopa, Radosti života 

Petr Bezruč 

Básnické sbírky: Slezské písně 

Napsal sociální baladu Maryčka Magdonová – (zopakuj si co je sociální balada a kdo je ještě z českých 

spisovatelů psal!!) 

 



Přečti si: 

Fráňa Šrámek – báseň Raport 

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/frana-sramek/raport-modry-a-rudy.html#axzz6JK7hJBJO 

Odpověz do sešitu na otázky: 

V čem se v básni projevuje antimilitarismus? 

Kdo v básni zemřel? 

 

František Gellner – Přetékající pohár 

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/frantisek-gellner/pretekajici-pohar-po-nas-at-prijde-

potopa.html#axzz6JK7hJBJO 

Odpověz do sešitu na otázku: 

Co ve skutečnosti autor nabízí? 

 

Petr Bezruč - Maryčka Magdonová  

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/petr-bezruc/marycka-magdonova-slezske-

pisne.html#axzz6JK7hJBJO 

Odpověz do sešitu na otázky: 

Kolik měl Magdon dětí? 

Co se stalo s rodiči Maryčky? 

Koho si musela vzít Maryčka za muže? 

Co se na konci balady stalo s Maryčkou? 

 

Odpovědi na otázky pošli mailem do 17.4. (nad otázky nezapomeň napsat autora a dílo a piš i otázky) 

Test v Alfovi od Moderních uměleckých směrů až po dnešek 20.4. vypracuješ do 24.4. 

 

Chemie – 1 vyučovací hodina 

Přečti si v učebnici na straně 44-45 – opiš si do sešitu chemickou rovnici ze strany 45 

Zápis do sešitu: 

Čpavek 

- Patří mezi zásady 

- Chemická název – amoniak, NH3 

- Toxický, nebezpečný 

- Roztok 24-28% - je stále koncentrovaný 

https://www.cesky-jazyk.cz/citanka/frana-sramek/raport-modry-a-rudy.html#axzz6JK7hJBJO


Využití: náplň do chladících systémů a klimatizace, výroba ledu, výroba kyseliny dusičné, hnojiva, 

výbušniny, jako čichací sůl na omdlení 

- Nachází se v atmosféře Titanu 

Nezapomeň na test 14.4. 

 

Přírodopis – 14.-17.4. 

V úterý 14.4. bude zadán test v Alfovi – téma: dýchací a cévní soustava člověka. Test prosím 

vypracovat do pátku 17.4. Tento test půjde spustit vícekrát, můžete ho tedy využít pro 

procvičování a opakování učiva. Známku z prvního vyplnění (úspěšného dokončení) testu si zapíši. 

Dle zaslané prezentace na emaily žáků – téma: Vylučovací soustava, Řízení těla (1.část) - vytvořit zápis 

do sešitu. Součástí prezentace je samostatná práce – dokončení tabulky přehled žláz s vnitřní sekrecí. 

Doplněnou tabulku není potřeba zasílat, žáci si ji zkontrolují v příštím zadání. 

ANGLIČTINA - Burdová 

Milí osmáci, 

Máte všichni registraci online practice? V PS je kartička, připomínám. Kdo náhodou nemá registraci 

nebo kód , ať se ozve. Pořešíme to. 

Út  14.04. 

PS str. 46 cv.1,2,3. Jedná se o tvoření Present Perfect v kladu, záporu a otázce. 

ALF  ČEKÁ !!! 

Pá 17.04. 

Napište si do velkých sešitů 5 věcí, které jste vůbec kdy v životě dělali a 5 věcí, které jste nedělali. 

Napíšeš si k tomu český překlad, jak je v příkladu. 

Příklad: 

THINGS  I  HAVE  DONE / I´VE DONE /  Věci, které jsem někdy dělal. 

I have been to Croatia. – Byl jsem v Chorvatsku. 

I have eaten tuna.   -    Jedl jsem tuňáka. 

I´ve  ridden a camel.  – Jel jsem na velbloudovi. 

THINGS  I  HAVE  NOT    / HAVEN´T DONE / Věci, které jsem nedělal. 

I haven´t  seen a UFO.  – Neviděl jsem  UFO. 

Učebnice str.58 

Vypíšeš si otázky v Present Perfect + odpovědi, uvedené  v textu. 

Př. Have    you  EVER  climbed  a  mountain?  No, I haven´t. 

  Slovo EVER v otázce znamená vůbec někdy. 

 



1/ 

2/ 

3/ 

Až to budeš mít vypsané, PŘELOŽÍŠ tyto otázky. 

1/Potkal jsi vůbec někdy filmovou hvězdu? /meet a film star/ 

2/ Viděl jsi někdy ducha? /see a ghost / 

3/ Lezl jsi někdy na strom? /climb a tree / 

4/ Hrál jsi někdy šachy? / play chess / 

5/ Řídil jsi někdy auto? / drive a car/ 

V úterý přes ZOOM si k tomu něco řekneme. 

NIC NEPOSÍLÁTE 

Angličtina - Pulcová 

8. třída 14. – 17.4. 
 

A) OPRAVA A KONTROLA 
 
1 – Poland 
2 – Greece 
3 - Hauxe, France 
4 – Romania 
5 – Bermudas 
6 – Luxembourg 
7 – Florence, Italy 
8 - Finland 
 

B) POZOR, NOVÁ LÁTKA!! PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS – PRESENT PERFECT 

1) Podívat se na video 

https://www.youtube.com/watch?v=ENao97DDmQQ 

2) Pročíst 

https://www.helpforenglish.cz/article/2008101805-predpritomny-cas-1-uvod-a-tvoreni 

https://www.helpforenglish.cz/article/2010053101-predpritomny-cas-2-neco-je-jinak 

Pracovní sešit: str. 78 – 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 

C) OPAKUJTE A PROCVIČUJTE NA ALFOVI 

Tam mám možnost vidět, jak jste pilní a šikovní POZOR! Test je potřeba vyplnit 

nejpozději do 17. 4., později už nebude k dispozici. Tento týden ještě procvičujme, příští 

týden bude test na známky. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ENao97DDmQQ
https://www.helpforenglish.cz/article/2008101805-predpritomny-cas-1-uvod-a-tvoreni
https://www.helpforenglish.cz/article/2010053101-predpritomny-cas-2-neco-je-jinak


Zeměpis 14.4. – 17.4.2020  

Na 2 hodiny tohoto týdne máme připraveno: 

1. Nová látka – Administrativní členění ČR. 

2. Kraje ČR – Praha 1.část. 

Jaký je rozdíl mezi unitárním a federativním státem? Co jsou: kantony, spolkové republiky, 

župy, vojvodství? 

Zápis do sešitu 1: 

Administrativní členění ČR 

Základní administrativní jednotkou je obec. Ta je vymezena svým katastrálním územím. 

ČR je ze správního hlediska rozdělena na vyšší správní celky - kraje. 

Tyto jsou rozděleny na okresy (ty slouží však pouze pro určité územní členění a využívají se 

např. pro evidenci obyatel, hygienické stanice, správu sociálního zabezpečení apod.). 

Ze správního hlediska jsou důležité SO ORP – správní obvody obcí s rozšířenou působností. 

Od 1.1.2021 vejde v platnost nový Zákon o územě správním členění státu, který byl schválen 

v únoru tohoto roku.  

 

Pro zajímavost: https://storymaps.arcgis.com/stories/27ada7f9e22d4e9290f1aaa5ccb31c96 

Kraje ČR, kraje ČR s SO ORP, okresy ČR 

https://storymaps.arcgis.com/stories/27ada7f9e22d4e9290f1aaa5ccb31c96


Zápis do sešitu 2: 

Praha – administrativní členění 

Základní jednotkou je obec – katastrální území. 

Dále je hlavní město Praha rozděleno na 57 městských částí (MČ), které spravuje 22 

správních obvodů s rošířenými kompetencemi – Praha 1 až Praha 22. 

MČ – tvoří samostatné celky, které jsou spravovány zastupitelstvy v čele se starostou a radou. 

SO – mohou vydávat občanské průkazy, pasy, stavební povolení, živnostenská oprávnění 

nebo proplácet sociální dávky. 

Praha se také člení na městské obvody Praha 1 až Praha 10. 

V čele Prahy stojí primátor MUDr. Zdeněk Hřib. 

 

Úkoly:  

1. Kolik je krajů, okresů a OS ROP? Doplň si počty do zápisu. 

2. Jak se přezdívá Praze? Najdi příklady. 

3. Opakování a procvičování v programu Alf – www.ucimesehrave.cz 

 

Vypracované otázky pošli na email schwarz13@seznam.cz 

Němčina - Zimmermannová 

http://www.ucimesehrave.cz/
mailto:schwarz13@seznam.cz


Úkoly na příští týden. 

- PS - strana 50 - slovíčka, která neznáte, si vyhledejte ve slovníčku na str. 54 (zkontrolujeme společně 

na online hodinách)  

- slohová práce - cca 60 slov, představení sebe nebo fiktivní postavy (koníčky, oblíbený předmět ve 

škole...)  

- opakování slovíček Meine Familie  

- pracovní list zadaný v GC 

 

 

 

Němčina - Beránková 

NJ 6/ 8.roč.  -  14.4. – 17.4. 

!!! Bylo by dobré, kdybyste se připojili k online výuce NJ pokud možno 

všichni!!!! Ve vlastním zájmu!!! :) 

1.Hodina 

Učebnice – str.40/ cv. 10a Přečíst dialog, ústně přeložit.!!!Po záporná otázce 

začíná následující kladná odpověď – doch ( místo ja)!!! 

Např. Hast du nicht ein Buch? Doch. 

2.Hodina 

!!!! Úkol – Tageszeit  , Napiš věty 2x použít předložku am, 1x in der, 2x um ( 

viz tabulka str.40 – žlutá) Napsat do mailu do 18.4. všichni –  !!! 

handulaberankova@gmail.com   !!!! 

3.Hodina 

PS str.43/ cv. 4 – dle zadání 

 

 

 

 

 

 



Matematika (14. 4. – 17. 4.)  

Výklad: Řešení rovnic se zlomkem (str. 141) 
 
Při řešení rovnic se zlomky využíváme výhody, které nám řešení rovnic poskytuje, tedy jejich 
ekvivalentní úpravy. 
Cílem je zbavit se v rovnici všech zlomků. (Bude se nám tak snadněji počítat.) 
K tomu využijeme možnost vynásobit obě strany rovnice stejným číslem – jmenovatelem zlomků. 
Daným číslem ale musíme vynásobit všechny členy, nejen ty se zlomkem. 
Pokud je v rovnici více různých jmenovatelů, násobíme jmenovatelem společným. 
Pokud je v čitateli zlomku složitější výraz, funguje zlomek jako závorka. 
Př.  

   
  

 
                        

 
  

 
        

 
            
 
Dopočítáme. 
 
Př. Společný jmenovatel v následující rovnici bude 3.5=15.   

    
  

 
                    

  

 
                       

 
  

 
           

  

 
           

 
                                         
 
Dopočítáme. 
 
V rámci urychlení zápisu a výpočtu opět nemusíme prostřední řádky zapisovat, ale můžeme rovnou 
provádět výpočty. 
 
Pozn. Při výpočtech nejdříve dělíme, pak násobíme. Tedy ve druhém příkladu:  15:5.3x = 9x 
  15:3.6x = 30x 
Př. Společný jmenovatel v následující rovnici bude 5.2.3=30. 
      Jak bylo řečeno výše, zlomky fungují jako závorky. 
 

    
    

 
           

    

 
              

    

 
                          

 
                                        
 
Dopočítáme. 
 

Cvičení: p. s. str.: 142, 143, 144 
 
 
 



 
 
 



Fyzika (14. 4. – 17. 4.) 

Zvuk, hlasitost, tón, výška tónu 
 
Zvuk je podélné vlnění, které se šíří prostředím prostřednictvím změny tlaku. Je to tlaková vlna. 
 
Hlasitost zvuku závisí na velikosti tlaku tlakové vlny. Jednotkou hlasitosti je dB decibel.  
 Hlasitosti různých zvuků – viz tabulku v učebnici. 

 
Pozn. Neplatí, že kolikrát je větší tlak, tolikrát je větší hlasitost. Abychom něco slyšeli 
dvakrát hlasitěji, musí se tlak zvýšit mnohonásobně vícekrát. Platí tam logaritmická 
závislost, ale to je jen pro zajímavost. 

 
Práh slyšení je mezní hranice hlasitosti, kterou jsme ještě schopni slyšet. 
Práh bolesti je mezní hranice, kdy je pro nás hlasitost zvuku již nesnesitelná. 
 
Ruchy, šumy jsou zvuky s nepravidelným průběhem tlakové vlny. 
 
Tóny jsou zvuky s pravidelným – periodickým průběhem tlakové vlny. 
 
Výška tónu závisí na frekvenci kmitání zvuku, tedy na délce periody. 
 
Barva tónu závisí na dalších přidaných frekvencích na hlavní nosné vlně. 
 
Př. Když zahraji tón C na kytaru a na trubku, bude hlavní – nosná frekvence u obou stejná. Ale křivky 
jejich frekvencí ještě navíc maličko jinak kmitají. Proto je slyšíme jinak. 
 
Člověk je schopen slyšet frekvence od 20 Hz (nejhlubší tóny) do 20 000 Hz (nejvyšší tóny). 
 
Infrazvuk („podzvuk“) je zvuk s frekvencí menší než 20 Hz př. slon 
Ultrazvuk („nadzvuk“) je zvuk s frekvencí větší než 20 000 Hz př. netopýr 
 
 

Dějiny českých zemí a Habsburské monarchie (str.119) 

1848 – 1916 …na trůně František Josef I. – zrušení roboty, zavedení ústavy 
  1851 – zrušena ústava --) absolutismus 
 
  Ministr vnitra – Alexandr Bach = Bachův absolutismus – cenzura, policie ve  
    městech, četnictvo na vesnici, věznění politicky nepohodlných 
    podpora podnikání a hospodářství– ekonomický růst monarchie 
 
manželka – Alžběta Bavorská (Sissi), sňatek z lásky, špatné vztahy s tchyní, nesnáší přísnou 
    etiketu, dává přednost soukromému životu, strach o štíhlou  
    postavu – mentál. anorexie, nedovolovali jí vychovávat své děti,  
    touha dát monarchii dědice trůnu měli 3 dcery a 1 syna (Rudolf  
    – trpí depresemi, sebevražda ve 31 letech) 
3díly filmu 



https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02XF-
c0uNCjgbIoOEjQk7k48LyikQ:1586791607060&q=Sissi+film+online&sa=X&ved=2ahUKEwjKx8iw2-
XoAhXRC-wKHWTzCMkQ1QIoAHoECAoQAQ&biw=1920&bih=1057 

 
po krymské válce – zhoršení vztahů Ruska a Rakouska 
 
1859 -  po rakousko – sardinské válce – ztráta území S Itálie 
 
1860 – říjnový diplom císaře Františeka Josefa I. – znovu ústava→konec Bachova absolutismu 
 
 Vláda – císař + říšská rada – má 2 sněmovny – panskou – jmenuje císař 
                  -poslaneckou – volení členové 
  Volené zemské sněmy – v jednotlivých zemích  monarchie 
              Volební právo jen pro muže – vysoký majetkový cenzus 
  
1866 – po prusko – rakouské válce – Rakousko vystoupilo z Německého spolku 
 
1867 - vznik Rakousko – Uherska – vyrovnání 

 Předlitavsko  - (Rak.,české země, alpské země, Halič, Bukovina)  
 Zalitavsko -  (Uherské království) 
 
- ústava je liberálnější(rovnost občanů před zákonem, svoboda víry, volnost 

pohybu, ochrana národnosti a jazyka, volební právo mají jen majetní muži). 
-  vandrovní a pracovní knížky – základní údaje o člověku 

     reference ze služby nebo zaměstnání , doklad o pobytu 
 
zájem Rakouska na Balkáně – střety zájmů s Ruskem … --) zhoršování vzájemných vztahů 
(mapa str. 120) 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02XF-c0uNCjgbIoOEjQk7k48LyikQ:1586791607060&q=Sissi+film+online&sa=X&ved=2ahUKEwjKx8iw2-XoAhXRC-wKHWTzCMkQ1QIoAHoECAoQAQ&biw=1920&bih=1057
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02XF-c0uNCjgbIoOEjQk7k48LyikQ:1586791607060&q=Sissi+film+online&sa=X&ved=2ahUKEwjKx8iw2-XoAhXRC-wKHWTzCMkQ1QIoAHoECAoQAQ&biw=1920&bih=1057
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02XF-c0uNCjgbIoOEjQk7k48LyikQ:1586791607060&q=Sissi+film+online&sa=X&ved=2ahUKEwjKx8iw2-XoAhXRC-wKHWTzCMkQ1QIoAHoECAoQAQ&biw=1920&bih=1057

