
Milé děti,  

1) Výuka je tento týden od pondělí do středy, čtvrtek a pátek jsou prázdniny. Výuka začíná 

v úterý, protože v pondělí jsou Velikonoce. 

2) Měli byste už všichni mít program zoom. Kdo nemá, tak si ho stáhne. Konzultační hodiny 

s vámi na češtinu a chemii budou vždy úterý 10 – 10.30, čtvrtek 9. – 9.30. Nejsou povinné, 

ale doporučuji je používat. Chápu, že ne každý má možnost se připojit. Více na stránkách 

školy. 

Link na mě: 

https://us04web.zoom.us/j/4660018862 
3) Všichni byste měli mýt hotové testy v programu Alf. Jak testy zkušební, tak test na češtinu na 

poměry. Ve středu vám pošlu další test: koncovky přídavných jmen podle vzoru jarní a mladý. 

1 vyučovací hodina 

Mluvnice – 1. vyučovací hodina 

Pracovní sešit strana 45/6,7,8 

Nemusíš mi posílat mailem, řešení pošlu ke konci týdne. 

Mluvnice – 2. vyučovací hodina 

Budeš si procvičovat gramatiku psaní přídavných jmen podle vzoru mladý a jarní. 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-2-uroven/1259 

Sloh – 1 vyučovací hodina 

Nejdříve si zopakuj, co je výklad: učebnice strana 116 – růžový rámeček 

Pracovní sešit strana 53/3 

Vypracované cvičení pošli jako fotku mailem do 15.4. 

Chemie – 1 vyučovací hodina 

Opakuješ si na test, který pošlu příští týden v úterý 14.4. a vypracuješ ho do 17.4. 

Témata v testu: uhličitan vápenatý, dusičnany, fosforečnany, uhličitan sodný, chlorečnan draselný, 

dusitan draselný, chlornan sodný, hydroxid sodný, hydroxid vápenatý – jen povídání bez vzorců 

 

ANGLIČTINA 8. Tř. - Burdová 

Milí osmáci,  

připomínám posílání vypracovaných cvičení. 

Po 6.04. 

1/ posílám link na testík https://www.helpforenglish.cz/article/2019121101-cviceni-somebody-

anything-nowhere 

2/ https://www.helpforenglish.cz/article/2006030602-predpritomny-cas 

Z tohoto linku si vypiš do velkého sešitu POUŽITÍ  - ZKUŠENOSTI _ BOD 1. 

https://us04web.zoom.us/j/4660018862
https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-pridavnych-jmen-2-uroven/1259
https://www.helpforenglish.cz/article/2019121101-cviceni-somebody-anything-nowhere
https://www.helpforenglish.cz/article/2019121101-cviceni-somebody-anything-nowhere
https://www.helpforenglish.cz/article/2006030602-predpritomny-cas


3/UČEBNICE str.56 cv.1 Tam si přiřadíš sloveso tak, jak je v rámečku, což je vlastně infinitiv bez TO 

4/ PS str. 44 cv. 3,4 

 

ZDE JSOU VÝSLEDKY z učebnice  str.54 cv.1,2,3,4. Měli jste mi to poslat na mail, ale pro jistotu vám to 

posílám, abyste si sami zkontrolovali. 

Cvičení 1 

1 the    2 the     3 the    4 a     5 the     6 a     7 the     8 the     9 the     10 the 

11 a     12 the     13 a     14 the     15 the 

Cvičení 2 

1 -     2 the     3 the     4  -     5 the     6 the 

 

Cvičení 3 

1 something, anything 

2 Everybody , everything 

3 Anybody , nobody 

4 nothing , somebody 

 

Cvičení 4 

1 d     2 e     3 j     4 c     5 f     6 b     7 a     8 g     9 l     10 k    11 h     12 i 

 

Út  7.04. 

Učebnice str. 56 cv. 2 

 Přečti si text AMBITIONS , přelož si ho, použij slovník v PS str.83 LEKCE 5 EXPERIENCES. 

Do velkého sešitu vypiš  předpřítomné  časy. 

1/ kladné =positive 

I´ve been , atd……. 

 

2/ záporné = negative 

I haven´t been , atd….. 

HAPPY EASTER 

Posílám klíč k PS LEKCE 5 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Dějepis 
Opakování – První fáze průmyslové   
 

Otázky: 2, 4,6,7/ vypracuj do sešitu  

Odpovídej na otázky? 

1. Ve kterých zemí došlo v evropských zemích v roce 1848 k revoluci?   a/ Rusko, b/ Rakousko, 

c/ Itálie, d/ Francie, f/ Čechy? 

2. Velká Británie byly ve 19 st.: a/ absolutistickou monarchii, b/ císařstvím, republikou, d/ 

konstituční monarchii? 

 

Evropa se mění / str.64-65/ 
 

Evropa ve 2. polovině 19.století 

Na počátku 2. pol. 19. století byla Velká Británie stále nejvyspělejší průmyslovou zemí světa. V této 

době také došlo ke sjednocení dosud rozdrobených států Itálie a Německa. Sjednocením se 

z Německa postupně stala hospodářská velmoc. Naopak Rusko bylo i přes zrušení nevolnictví a 

rozvoj průmyslu hospodářsky nejzaostalejší zemí. Na Balkáně se některé národy osvobodily od 

turecké nadvlády a vytvořily nezávislé státy. 

Viktoriánská Anglie – Královna Viktorie / Na youtube se podívej na dokument z  tohoto 

období/  

-konstituční monarchie / parlamentní monarchie/ ,vláda je odpovědná parlamentu  

 Sjednocení Německa – Otto von Bismark ,pruský kancléř, snažil se o sjednocení Německa vojenskou 

silou.  Prusko-Rakouská válka 1866 / zvítězilo Prusko/. Další válka s Francii. Francie poražena. 1871 

bylo vyhlášeno Německé císařství. Německo bylo sjednoceno, později hospodářská velmoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeměpis 6.4. – 8.4.2020  

V tomto zkráceném týdnu nás čeká: 

1. Nová látka – obyvatelstvo ČR. 

2. Příprava na další látku – správní členění ČR. 

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

 

Vzpomeneš si čím se zabývá demografie? Jaké jsou některé základní demografické údaje? 

 

Zápis do sešitu: 

Obyvatelsvo ČR 

Údaji o obyvatelstvu se zabývá demografie (obecně).  

Počet obyvatel: 10 693 939 (k 31.12.2019, zdroj ČSÚ) 

Hustota zalidnění: 134 obyvatel/km
2 

Střední délka života: muži 78 let, ženy 82 let 

Věková strukura:    

 předroduktivní věk (0-14 let) – 15,9% 

 produktivní věk (15-64 let) – 64,5% 

 poproduktivní věk (65 a více let) – 19,6% (údaje z roku 2018) 

 

                                   

http://www.ucimesehrave.cz/


Přirozený přírůstek/úbytek (rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých na 1000 obyv./rok): 

Pozn.: v tabulce je celkový přírůstek obyvatel vycházející z přirozeného přírůstku a přírůstku 

stěhováním) 

 

Národnostní složení:  

 

Religiozita:  

 



Demografickch údajů je samozřejmě mnohem více. Na některé se podívej v uvedeném 

odkazu. 

https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo-9k601aukyp 

Pro zajímavost: 

 

Úkoly:  

1. Vysvětli demografické údaje ze zápisu do sešitu. 

2. V následující mapce si vyznač kraje ČR spolu s krajskými městy. 

 

Vypracované otázky pošli na email schwarz13@seznam.cz 

https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo-9k601aukyp
mailto:schwarz13@seznam.cz


Správné odpovědi z minulých úkolů - mapy: 

 

 

 

Hraničí státy: Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko 

Mapy vývoje st.území: 1. protektorát 2. I.repulika 3. Československo 4. ČR 

Prezidenti: TGM, E.Beneš, E.Hácha, K.Gotwald, A.Zápotocký, A.Novotný, L.Svoboda, 

G.Husák, V.Havel, V.Klaus, M.Zeman. 

„Pravda vítězí“ 

1.1.1993 - Vznik samostatné ČR, 25.2.1948 – nástup komunismu k moci „Vítězný únor“, 

19.11.1989 – Sametová revoluce – pád komunismu, 21.8.1968 – intervence vojsk Varšavské 

smlouvy, 29.9.1938 – Mnichovská dohoda, 14.-16.3.1939 – okupace ČR Německem, 

9.5.1945 – konec II.světové váky u nás – konec Pražského povstání. 



Angličtina - Pulcová 

A) KONTROLA A OPRAVA: 

1) Písnička: 

Don´t tell me … 
Don´t ask me … 
Let´s not go back 
Don´t take me back 
Speak as loud as … 
Don´t tell me 
Don´t come back 
Don´t haunt me 
 
2) Test: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B) ZKUSTE SPOJIT VELIKONOČNÍ ZVYKY S JEDNOTLIVÝMI ZEMĚMI 
 

  

 
C) PROCVIČUJTE NA ALFOVI 
 

 

HAPPY EASTER!!!  

 

 



Přírodopis 8. třída 6.-8. 4. 

Vytisknout zadání vzorových otázek – Cévní soustava a s pomocí sešitu na ně odpovědět. Není třeba 

odpovědi zasílat, žáci si je zkontrolují dle zaslaného zvukového komentáře. Nezapomenout do pátku 

10. 4. vypracovat test v Alfovi (Trávicí soustava)! 

1.Napiš tři látky, které v těle přenáší krev. 

2.Jak se nazývá tekutá část krve? 

3.Co jsou leukocyty/ trombocyty/ erytrocyty a jaké mají funkce? 

4.Co je to fagocytóza a jaké buňky mají tuto schopnost? 

5.Jakou funkci mají chlopně a kde je najdeme? 

6.Co se děje při diastole/systole? 

7.Jak vzniká infarkt? 

8.Kolikadílné je srdce člověka? Jak se jeho díly jmenují? 

9.Jaké jsou tři typy cév a čím se liší? 

10.Jaké jsou 4 krevní skupiny podle systému AB0? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Matematika 6. 4. – 8. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
Cvičení: str. 139, 140 
 

Fyzika 6. 4. – 8. 4. 

 

Od Fyziky si tento týden odpočiňte   
 

Německý jazyk 5 – 6.4. – 8.4.  - Beránková 

1. Hodina – Omlouvám se za špatné zadání – znovu  

A)Učebnice str.40/ cv.8a, b – odpovědi do sešitu 

B) Trénovat slovíčka 6. lekce!! 

2. Hodina 

A) PS – Str.41/cv. 1a, b, c 

!!!! Až se spolu spojíme, nachystejte si dotazy, zkontrolujeme zadání úkolů!!! 

Jinak přeji hodně sil a pevné zdraví, moc nepruďte rodiče, snažte se zvládnout zadané 

úkoly a pokud možno hezké Velikonoce!!!!   HB 

                                                         

Němčina (6. 4. - 12. 4.) - Zimmermannová 

- vyplnit pracovní list zadaný v Google Classroom (opakování - slovíčka, modální slovesa, časování 

sloves)  

- poslechnout německou písničku - zadané v Google Classroom  


