
8.A 

ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 13.4. do 17.4. 

 

Úterý 14.4. 

1. Test na poměry mezi větami hlavními najdeš tady: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkFuj0Fqr6cosHiJb11babX0DhD7uBvgbQgchO

m59EH7DXcQ/viewform?usp=sf_link 

Vyplň a odešli mi (jen jednou!!!) kliknutím na „odeslat“ (může se stát, že se nemůžeš do testu 

dostat, nevadí, možná zrovna nad testem dumá víc spolužáků, zkus to později, jiný den, jinou 

hodinu) 

Středa 15.4. 

1. Trošku se budeme věnovat slohu. Napiš si do sešitu nadpis „Důležité písemnosti“ 

2. Zamysli se a napiš si cokoliv, co tě napadne, když se řekne „přihláška“, „objednávka“, 

„pozvánka“, „žádost“ (setkal/a ses už někdy s těmito písemnostmi? K čemu se asi používají? 

V jakých situacích se používají?), nech si poradit od členů rodiny, určitě tyto písemnosti dobře 

znají (všechny jejich postřehy si zapisuj) 

Čtvrtek 16.4. 

1. Uč. s. 159 – 165 zde si pročti žluté rámečky a velmi stručně si zapiš nejdůležitější informaci o 

každé písemnosti  

2. Porovnej zápis z učebnice s nápady, které jste dali dohromady včera 

Pátek 17.4. 

1. Uč. s. 159 – 165 zde si pročti žluté rámečky a velmi stručně si zapiš nejdůležitější informaci o 

každé písemnosti   

 

Děkuji za vaše čtenářské deníky, za mluvní cvičení, také za poctivé vyplnění testu. Pracujete skvěle. 

Budu ráda, když mi (třeba e-mailem) napíšete, zda rozumíte mým zadáním, jestli máte s nějakými 

úkoly problém. Stále platí, že pokud jste v koncích, nerozumíte, nevíte, pište mi, vysvětlím. 
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8a_m_sam_13_17_duben_zadani 

samlikova@zsdolnikounice.cz 

 

MATEMATIKA 

 

13. 4.  pondělí  Velikonoční pondělí 

14. 4.  úterý  Vypočítej délku kružnice, která má poloměr: 

   a) 12 cm  b) 3,5 dm 

15. 4.  středa  Vypočítej délku kružnice, která má průměr: 

   a) 15 cm  b) 8,3 dm 

16. 4.  čtvrtek  Vypočítej obvod kruhu, který má poloměr 26,7 cm. 

17. 4.  pátek  Hodinová ručička na věžních hodinách má délku 0,8 m. Jak dlouhou dráhu  

oběhne její hrot za jeden týden? 

 

Všechny příklady počítej do školního sešitu. 
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8.A 

ANGLIČTINA 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 13.4. do 17.4. 

Úterý 14.4. 

1. Uč. s. 59/2 (odpovědi napiš do sešitu) 

Čtvrtek 16.4. 

2. Uč. s. 59/3a (do sešitu) 

Pátek 17.4. 

1. Uč. s. 59/ 4 (přepiš věty do trpného rodu, pozor, zachovej čas, tam, kde je přítomný, nech 

přítomný atd.) – do sešitu 

 

Děkuji za ofocené slovníčky, které jste mi poslali. Jsem ráda, že jste se poctivě věnovali také velkému 

testu. 

Jestliže máte problémy s úkoly, napište mi, nebojte se 
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8. A, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 13. do 17. dubna 

Vyplnit test - https://forms.gle/C7zymJmeZRDpkum2A 

Na základě dosavadního domácího samostudia znát následující pojmy (většinu najdeš 

v učebnici): 

Metternich  

Národní obrození  

Josef Dobrovský  

František Palacký 

 Josef Jungmann 

1848 

Napoleon III  

Kroměříž 

František Josef I. 

Giuseppe Garibaldi 

Viktor Emanuel II. 

Otto von Bismarck 

Vilém I. 

Bitva u Sadové  

Alexander Bach  

Karel Havlíček Borovský 

Sokol  

Národní divadlo 

 

 

https://forms.gle/C7zymJmeZRDpkum2A


Fyzika 

Jitka Odehnalová 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období 1.-17. dubna 

 

 

Elektrický odpor 

  uč str. 104 – přečíst a zapsat modré rámečky jako zápis do sešitu 

 

Do sešitu vypracovat úkol 105/1,2, 3 

V  úkolech musíte najít rezistivitu látky, z které je drát vyroben, jde najít v tabulkách nebo je 

v učebnici napsaná v tabulce str. 105 téměř vpravo dole. Značí se stejně jako hustota ró. 

Kdo preferuje raději počítač než knížku, můžete se podívat na vysvětlení jiného učitele, které nahrál 

na youtube.  

https://www.youtube.com/watch?v=PM-I63PiBuQ 

 

Připomínám, že jste měli poslat vyplněný pracovní list, kdo tak neučiní do pátku 10.4.2020 budu to 

brát jako nesplněný úkol. 
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RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

13. - 17. 4.  

 

13. 4. Velikonoční pondělí (užívej volna) 

 

15. 4. Středa 

- pracovní sešit str. 50 cv. 14 

- pracovní sešit str. 51 cv. 15 (pozor křížovka pokračuje i na str. 52 

- zahraj si Kahoot na profese pomocí odkazu: https://kahoot.it/challenge/0711076?challenge-

id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-4b624169be43_1586164956624 

- nebo běž na kahoot.it a zadej PIN: 0711076 

- kahoot je otevřený do pátku 17. 3. do 14:00 (některé profese neznáte, ale zkuste si tipnout, o nic 

nejde) 

mailto:karbasova@zsdolnikounice.cz
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Výchova ke zdraví 8.roč  
 
Lucie Králíková  
 
kralikova@zsdolnikounice.cz  

 

období: 13.4 – 17.4 

 

Zdravím všechny osmáky! Moc mě mrzí, že zrovna vámi oblíbené téma sexuální výchovy musíme 

probírat zrovna touto formou, ale počítám s tím, že bychom se k tématu a dotazům vrátili na začátku příštího 

školního roku. Přečtěte si prosím učivo na téma „antikoncepce“ a zodpovězte na otázky v závěru na pracovním 

listu. Vypracovaný pracovní list mi odešlete na email a bude vám ohodnocen známkou. 

 

 

 

Antikoncepce 

Zabraňuje otěhotnění!!! 

 

Druhy antikoncepce:  

 Hormonální  

 Nehormonální 

 

 

Hormonální antikoncepce 

Vzhledem k tomu, že všechny druhy hormonální antikoncepce jsou na lékařský předpis, musí 

dívka nejprve absolvovat lékařskou prohlídku, kde jí pak bude předložen výběr pro ni vhodné 

antikoncepce. Hormonální antikoncepce brzdí tvorbu látek, které vyvolávají ovulaci, tedy nedochází k 

dozrávání vajíček ve vaječnících. Hormonální antikoncepce nezabrání přenosu pohlavních chorob!!! 

 

 Pilulky – všechny druhy těchto tabletek obsahují estrogenní složku i gestagen. Liší 

se od sebe jen obsahově. Užívají se zpravidla 21 dní, kdy pak 7 dní je necháno na 

menstruaci (během tohoto období je dívka stále chráněna) 

 
 

kralikova@zsdolnikounice.cz%20


 Náplasti – hormony se vstřebávají pokožkou do krve. Náplast se lepí na některé 

místo na těle, nejlépe břicho, hýždě nebo lopatku. Je voděodolná. Vydrží týden, 

pak se mění za novou. V balení jsou tři náplasti, pak následuje týdenní pauza jako 

u pilulek, kdy dochází k menstruaci. 

 

 

 Injekce – aplikují se po třech měsících, hormony se postupně vstřebávají do krve. 

Aplikují se převážně do hýžďového svalu. Žena nemusí mít obavy, že si 

zapomene vzít pilulku. Nepříjemností může být nepravidelné krvácení a špinění 

uprostřed cyklu či bolesti hlavy. 

 

 Podkožní implantát – implantát se zavádí pod kůži na vnitřní straně předloktí. 

Hormony se zase průběžně uvolňují do krve. Zavádí se na tři nebo pět let (může se 

ale odstranit i dříve). 

 

 
 

 Vaginální kroužek – zavádí se jednou měsíčně. Po třech týdnech se vyndává a 

následuje týden bez kroužku (podobně jako u pilulek či náplastí). Hormony se 

přes poševní sliznici vstřebávají přímo do krve. 

 



 

 Nitroděložní tělísko - Zabraňuje uhnízdění vajíčka v děloze. Navozuje sliznici 

dělohy „dojem“, že je děloha již „obsazena“ plodem, takže ta už nemůže přijmout 

další oplodněné vajíčko. To pak odumírá. Některé typy uvolňují do dělohy 

hormon gestagen. Zavádí se na 5 let. 

 

 
 

 

Nehormonální antikoncepce 

Na rozdíl od hormonální antikoncepce nezatěžují tolik tělo, ale na druhou stranu procento spolehlivosti 

je u nich o něco nižší. 

 Kondom - druh antikoncepce, která poskytuje zároveň ochranu proti pohlavním chorobám. 

Lze je koupit v lékárně, drogérii a i na dalších místech. Pro nákup kondomů neexistuje 

žádná věková hranice . 

 

 Pesar - zavádění  vyžaduje nácvik, nejlépe zacvičení lékařem. Zavádí se pochvou až k 

děložnímu hrdlu. Můžete ho nasadit i několik hodin před pohlavním stykem. 

Po něm je nutno 2–3 hodiny počkat, než zahynou všechny spermie v pochvě.  

 

 

 
 

 Spermicidní látky - látky, které znehybňují spermie díky zvýšení kyselosti v pochvě nebo 

je přímo hubí. Dají se snadno koupit v drogerii či lékárně. Před pohlavním stykem se 

pomocí aplikátoru zavádějí co nejhlouběji do pochvy a nechávají se asi 5 min. rozvíjet, 

aby byly účinnější. Doporučují se spíše jako doprovodná metoda ke kondomu či pesaru. 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/32070/1/Petra%20Boudova%20BP.pdf&psig=AOvVaw2bR_an2_SAumTnzaeVD1VB&ust=1586003284678000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDyrJShzOgCFQAAAAAdAAAAABAP


 

 Sterilizace - Jedná se o chirurgickou metodu. U mužů dojde k přerušení chámovodů a u 

žen k přerušení vejcovodů. Dnes se nejčastěji provádí laparoskopicky a na vlastní žádost 

pouze u člověka staršího 35 let a s minimálně 3 dětmi. Toto opatření je už většinou totiž 

nevratné. 

 

 Plodné a neplodné dny - velmi nespolehlivá metoda! Založená na ovulaci, tedy době, kdy 

se uzrálé vajíčko uvolnilo z vaječníku, a pak putuje vejcovodem směrem k děloze. K tomu 

dochází 14. den menstruační cyklu. Kvůli životnosti spermií se k tomu připočítávají 3 dny 

před a 3 dny po (jinými slovy plodné dny jsou od 11. po 17. den cyklu) 

 

A na závěr nejspolehlivější metoda antikoncepce…………………………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pracovní list – antikoncepce 

 

1. Který druh antikoncepce chrání i před pohlavními chorobami? 

 

2. Vysvětli pojem ovulace? 

 

 

3. Popiš, ve kterém období menstruačního cyklu má žena plodné dny. 

 

4. Je možné ještě někdy mít potomstvo po sterilizaci? 

 

 

5. Kde si můžu koupit kondom? 

 

6. Na jakém principu funguje hormonální antikoncepce? 

 

 

7. Zabrání hormonální antikoncepce přenosu pohlavních chorob? 

 

 

 

8. Může si dívka vyzvednout antikoncepční pilulky v lékárně bez lékařského předpisu a předchozí 

prohlídce u gynekologa? 



Zeměpis 8. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 13. 4. do 17. 4. 2020   

Dobrý den, tentokrát na ověření znalostí vyzkoušíme test – Královéhradecký a Pardubický kraj 

https://forms.gle/ZX1588yjTvCaaud4A 

Test vypracuj do 17. 4. 2020. 

Pokud máš nějaký technický problém, který ti neumožňuje test vypracovat, napiš. 

Zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 

KRAJ VYSOČINA 

Krajské město: JIHLAVA 

Většinu kraje vyplňuje Českomoravská vrchovina 

- chladnější podnebí 

- méně úrodné půdy 

- pěstování méně náročných plodin – brambory, len 

- chov skotu a prasat 

V kraji pramení řada řek  

- Sázava 

- Jihlava 

- Oslava 

- Svratka 

Pro rozvoj oblasti ve druhé polovině 20. století mělo velký význam  

vybudování železnice, Praha – Brno a dálnice D1. 

Významná těžba: kámen – u Mrákotína 

Dukovany – jaderná elektrárna 

Turistika – běžecké lyžování, biatlon, cykloturistika 

  - památky - hrad Pernštejn, Zelená hora, město Telč 

Tradiční potravinářská výroba: 

uzeniny, zpracování masa – Kostelec, Studená, Krahulčí 

mléčné výrobky – Želetava 

zpracování čaje – Jemnice 

NEZAPOMEŇ NA OBRÁZEK – OBRYSOVÁ MAPA 

V učebnici přečíst strana 76 – 79 nebo využij elektronickou učebnici. Odkaz pro vstup (i bez 

registrace): 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis8_2/Zemepis8_2.mc&pageord=34 

Zajímavá videa: https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/zemepis 
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CHEMIE 8. ročník - zadání úkolů na 14. -17. 4. 

Vyučující: Jana Navrátilová ml. 
e-mail pro případné dotazy: navratilovaj@zsdolnikounice.cz 

 

Přeji vám pěkné Velikonoce. Zasílám úkoly na povelikonoční týden. Vzhledem k tomu, že chemii 

v pondělí nemáme, posílám práci na 2 vyuč. hodiny. 

 

1. hodina: Téma: Sulfidy – učebnice str.67.  Názvosloví sulfidů se tvoří úplně stejně jako 

u oxidů, jen na místě kyslíku je síra. Přečtěte si krátký článek v učebnici na str. 67. 

Otevřete odkaz: 

http://www.jane111.chytrak.cz/Chemie8.html , najděte téma sulfidy (březen) a nalezenou stránku si 

opište jako zápis.  

Zde jsou odkazy pro vysvětlení učiva a názvosloví:  

https://www.youtube.com/watch?v=8nIgGW78Uk4, 

https://www.youtube.com/watch?v=nF40rmC4fM0 

 

pokusy- vznik sulfidů https://www.youtube.com/watch?v=lBNYgAVjDQU 

                                       https://www.youtube.com/watch?v=kVJofjOq0rc 

Opět budu chtít zaslat vypracované názvosloví ( nejpozději do pátku 17.4.) 

MgS                                   sulfid olovnatý 
Fe2S3                                                 sulfid hlinitý 
CuS                                    sulfid vápenatý 
Ag2S                                   sulfid zinečnatý 
MnS2                                                 sulfid draselný 
Na2S                                   sulfid železnatý 
HgS                                     sulfid manganatý 
CdS                                     sulfid rtuťný  

 

V 2. hodině se věnujte opakování názvosloví dvouprvkových. Čeká vás test on-line.Můžete 

využít cvičení 2,3 a 4 v uč. na str. 67 (řešení pro kontrolu str. 106). 

mailto:navratilovaj@zsdolnikounice.cz
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Německý jazyk_8_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 13. dubna do 17. dubna 2020 

Procvičuj a upevňuj si slovní zásobu. 

https://www.skolasnadhledem.cz/ , kód  503 021 – 503 031 zde najdeš i poslechy z PS, poslechy 

z učebnice nelze v tuto chvíli realizovat, ale k dispozici budou dle potřeby  přepisy poslechu. 

https://www.umimenemecky.cz/ 

PS str. 30 - 31; slovíčka snadno a rychle s aplikací WordTrainer FRAUS 

Po_13. 4. 2020  

 

St_15. 4. 2020  

 Vytvořená souvětí a vytvořené věty v následujících úkolech i přelož. 

  

 

 

Vypracované úkoly z 15.4. pošli na moji adresu: svobodovasa@zsdolnikounice.cz   

AŤ SE TI PRÁCE DAŘÍ 😊 
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Přírodopis 8. ročník 

Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz 

13. – 17. 4. 2020 
1. hodina 

Hodina 

 Přečíst v učebnici kapitolu o sluchu (str. 59. – 60) 

 Pustit si videa ke sluchu 

 Mechanismus slyšení https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4 2:31 min 
 Rovnovážné ústrojí https://www.youtube.com/watch?v=k1MqkDrNKGY  4:32 min 

 Podrobnější popis stavba ucha (dobrovolně) 
o Zvukové ústrojí https://www.youtube.com/watch?v=ty_7gg8pECw 6:50 min 
o Labyrint kosti skalní https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4 6:13 min 

 Když budete mít chuť 
o Byl jednou jeden život ucho https://www.youtube.com/watch?v=s1sMvYOBDU4 
o Zkuste si, jaký rozsah frekvencí má Vaše ucho 

https://www.youtube.com/watch?v=HSsB5FLBudAPZN. Čím mladší je jedinec, tím vyšší frekvence 
dokáže slyšet. 

 Opsat/vytisknout zápis, nalepit/nakreslit obrázek ucha 

Rovnovážně sluchové ústrojí 
Sluchové ústrojí 
Lidské ucho vnímá zvuky o frekvenci 16 – 20 000 Hz. 
Vnější ucho - zvuk zachyceny boltcem je veden zvukovodem a rozechvívá bubínek. 
Střední ucho - chvění se z bubínku přenáší sluchovými kůstkami (kladívko, kovadlinka, třmínek) na oválné okénko, 
které rozechvívá. Střední ucho je Eustachovou trubicí, která vyrovnává tlak na vnitřní straně bubínku, spojeno s 
nosohltanem 
Vnitřní ucho (stavba) – tvoří jej kostěný labyrint v kosti skalní (část kosti spánkové), ve kterém se nachází tvarově 
stejný blanitý labyrint. Uvnitř labyrintu se nacházejí hlemýžď (sluchové ústrojí) a tři navzájem kolmé polokruhovité 
kanálky, kulovitý a vejčitý váček (rovnovážné ústrojí).  
Chvění se z oválného okénka přenáší do tekutiny v blanitém hlemýždi, kde dráždí sluchové buňky (Cortiho orgán), 
které vysílají signál sluchovým (kochleárním) nervem do spánkové oblasti mozku. 
Rovnovážné ústrojí 
Tvoří ho kulovitý a vejčitý váček (vnímá přímočaré zrychlení) a tři na navzájem kolmé polokruhovité kanálky (vnímá 
úhlové zrychlení)v jejichž stěnách jsou smyslové buňky vnímající změny polohy a pohybu. Informace z rovnovážného 
ústrojí jsou vysílány rovnovážným (vestibulárním) nervem do mozečku. 
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