
8.A 

ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 15.6. do 19.6. 

 

Úterý 16.6. 

1. Dnes se podíváte na to, jak umíte pracovat s krátkým textem, přečti si následující bajku a 

doplň odpovědi: https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-bajky/42  

Středa 17.6. – pátek 19.6. 

1. Podrobně si zopakuješ větu, souvětí, postupně se věnuj všem cvičením, pokud váháš, sáhni 

po Honsigové (str. 46, 50, 58, 59, 60):  

 

 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=%C4%8C

esk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+Skladba+v%C4%9Bt&topic=04.+Souv%C4%9Bt%C3%AD+

sou%C5%99adn%C3%A9%2C+pod%C5%99adn%C3%A9%2C+v%C4%9Bta+jednoduch%C3%A1

#selid 
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8. A 

MATEMATIKA 

Alexandra Samlíková 

samlikova@zsdolnikounice.cz 

od 15. 6. do 19. 6. 2020 

 V případě nějakých nejasností, mě neváhejte kontaktovat. 

 

OPAKOVÁNÍ 

1. hodina 
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2. hodina 

 

 

 

 

 

3. hodina 

 



4. hodina 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. hodina 

 

 

 

 



8.A 

ANGLIČTINA 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 15.6. do 19.6. 

 

 

Úterý 16.6. 

1. Uč.s. 76 nahlas čti a překládej text; slovíčka, která neznáš, najdi ve slovníku a zapisuj si je také 

do svého slovníčku 

Čtvrtek 18.6. 

1. Uč.s. 76 nahlas čti a překládej text; slovíčka, která neznáš, najdi ve slovníku a zapisuj si je také 

do svého slovníčku 

 

Pátek 19.6. 

1. Uč.s. 76 pozoruj obrázky a zkus popsat, co na nich vidíš (lidé, věci, barvy, činnosti), poté si 

alespoň tři věty napiš do školního sešitu 

 

mailto:burianova@zsdolnikounice.cz


Svět práce – 8. ročník, hoši 

Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 15. 6. do 19. 6. 2020   

Stále ještě chybí 5 referátů, proto posílám opět zadání. Zadání je pro ty žáky, kteří nemají známku 

nebo si ji chtějí vylepšit. 

Název referátu: Můj obor 

1. Vyber jednu střední školu a napiš: 

Název, adresu, typ školy, vybavení, stravování, ubytováni a obory, které tato škola nabízí. 

2. Vyber jeden obor a napiš: 

Název oboru, obsah studia a uplatnění absolventů. 

3. Popiš cestu, jak se do školy dopravíš. (v kolik odjíždí autobus, vlak, tramvaj … kdy budeš u školy). 

 

Referát vypracuj na počítači a pošli na moji adresu jako přílohu. Název přílohy – tvé jméno. 

POZOR! NEKOPÍROVAT! (žádné Ctrl C a Ctrl V) 

Při hledání škol doporučuji: 

https://www.infoabsolvent.cz/Skoly/Seznam?Kraj=CZ062&PosTab=Reg&Vzd=20&NastavKraj=False#fi

ltrForm 
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Zeměpis – 8. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 15. 6. do 19. 6. 2020   

 

Závěrečné opakování 

Pracovní sešit strana 44 až 46: 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis8_2_PS/Zemepis8_2_PS.mc&maintit

le=Zemepis8_2/Zemepis8_2.mc&pageord=22 

 

Úkoly nemusíš posílat. Máš splněný červnový test?  

 V Bakalářích si zkontroluj průměr, tento týden dopíšu poslední hodnocení za červen. 

mailto:zoufaly@zsdolnikounice.cz
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8. ročník chemie - zadání úkolů na 15.6.-19.6. 

Vyučující: Jana Navrátilová ml. 

e-mail pro případné dotazy: navratilovaj@zsdolnikounice.cz 

 

 

1.hodina- názvosloví solí- zaměřit se na tvorbu názvu ze vzorce soli- učebnice str. 79 a videa 

z minulého týdne 

Na procvičení posílám vypracovaný úkol. Nejprve si zakryj pravou polovinu s názvy, vytvoř název, 

zkontroluj, pak levou polovinu se vzorci, vytvoř a zkontroluj. 

Síran zinečnatý                         Zn (SO4)                                  dusičnan draselný                  KNO3   

Dusičnan nikelnatý                  Ni (NO3)2                                dusičnan nikelnatý                Ni (NO3)2 

Uhličitan vápenatý                   Ca (CO3)                                  síran hlinitý                            Al2 (SO4)3 

Chlornan měďný                       Cu ( ClO)                                  siřičitan železitý                     Fe2(SO3)3 

Jodičnan zinečnatý                   Zn (IO3)2                                 dusičnan sodný                       Na(NO3) 

Křemičitan draselný                 K2 (SiO3)                                  síran stříbrný                            Ag2 (SO4) 

Wolframan sodný                    Na2 (WO4)                               chlornan sodný                       Na (ClO) 

Chlorečnan sodný                    Na (ClO3)                                  uhličitan měďnatý                  Cu (CO3) 

Dusnan stříbrný                        Ag (NO)                                     dusičnan hořečnatý               Mg (NO3)2 

Dusitan zinečnatý                     Zn (NO2)2                                 uhličitan hlinitý                       Al2(CO3)3 

Bromičnan vápenatý               Ca (BrO3)2                                 síran vápenatý                        Ca (SO4) 

 

2. hodina- stále procvičovat názvosloví. Potom zápis do sešitu (můžete i vytisknout a nalepit) podle 

http://jane111.chytrak.cz/Ch9/2.soli_kyselin.pdf -přehled nejdůležitějších solí 

Stále procvičovat názvosloví. Následující cvičení vypracujte a odešlete mailem. K názvu vytvořte 

vzorec a ze vzorce název soli: 

Chlornan draselný, síran železitý, uhličitan sodný, dusitan sodný, bromičnan vápenatý 

Cu (ClO2)2,   Fe (MnO4)3,  Ca (ClO3)2,  Ca (SiO3),   Na NO3 
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Německý jazyk_8_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 15. června do 19. června 2020 

 

Po_15. Juni 2020, Montag und St_17. Juni 2020, Mittwoch  

 Poslechni si, čti a vypracuj  https://www.skolasnadhledem.cz/game/3907 

 

 Vypracované pošli na moji mailovou adresu 19.6.2020. AŤ SE VÁM PRÁCE DAŘÍ 😊 

V případě nejasností, dotazů či rady mě neváhejte kontaktovat na uvedené e-mailové adrese.  

svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

PŘIPRAV SI A ODEVZDEJ UČEBNICI A PRACOVNÍ SEŠIT!  

VŠE BUDE ULOŽENO DO KABINETU CIZÍCH JAZYKŮ _ p.uč. Šárka Svobodová 
 

Kdo neodevzdá a v září nepředloží, kupuje celý set nový!!! 

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
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Přírodopis 8. ročník 

Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz 

15. 6. – 19. 6. 2020 

 Pokračujeme v opakování anatomie lidského těla.  

Orgány trávicí soustavy – do obrázky doplň čísla názvů orgánů. 

 

1. Slinné žlázy 6. Slinivka břišní 10. Játra  

2. Hltan 7. Dvanáctník  11. Žlučník  

3. Žaludek 8. Tenké střevo 12. Tlusté střevo 

4. Dutina ústní 9. Konečník 13. Slepé střevo 

5. Jícen   14. Apendix 
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Stavba mozku – do obrázku doplň názvy částí mozku. 

 

1. prodloužená mícha 2. most Varolův 3. mozeček 

4. střední mozek 5. mezimozek 6. koncový mozek 

 

Umístění žláz s vnitřní sekrecí – doplň názvy žláz. 

 

1. štítná žláza 4. varlata 7. šišinka 

2. příštítná tělíska 5. vaječníky 8. podvěsek mozkový 

3. brzlík 6. štítná žláza 9. nadledviny 

 



8. A, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 15. do 19. června 

1. – 2. hodina – test - https://forms.gle/ZwreirQgFghzYmiXA (do čtvrtku) 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/ZwreirQgFghzYmiXA


Fyzika 8. ročník 

Odehnalová Jitka, Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 15.- 19. června 

Tento týden zkusíme projít to, co byste už měli z fyziky umět. Jedná se o učivo 8. ročníku. 

Zkus doplnit následující text. Pokud něco nebudeš vědět, nevadí. Řešení mi posílat nemusíš. Já vám 

pošlu ke kontrole řešení příští týden ve čtvrtek.  

 

 ENERGIE A JEJÍ PŘEMĚNY 
 

V běžném životě považujeme za práci zpravidla každou činnost, při které se 

musíme namáhat. Z fyzikálního hlediska konáme práci, jestliže působíme určitou 

s……………… (……) po nějaké d…………… (……), tj. jestliže působíme s……………  na těleso 

a způsobíme tím jeho posunutí (pohyb). Práci označujeme písmenem………, jednotkou 

práce je ………………… (……). Práci vypočteme        ………  = ………………  

Také slovo výkon známe z běžného života. Podobně jako pojem práce i pojem výkon 

je ve fyzice přesně určen. Výkon je určen podílem p…………… (……) a č……… (……), za 

který byla práce vykonána: ……  =  …………… Jednotkou výkonu je …………… (……). Při 

rovnoměrném pohybu tělesa rychlostí  ……  lze výkon stálé síly …… určit ze vztahu:  

……  =  ……………  

Energie je jeden ze základních pojmů nejen ve fyzice, ale i v celém našem životě. 

Z fyzikálního hlediska je energie u…………………… p…………… Energii označujeme 

písmenem……, její jednotkou je ……………  (……).  Energie se může jen přeměňovat 

z jedné podoby v druhou, nemůže se ztratit ani vyrobit z ničeho (na světě je stále 

stejné množství energie) – z……………  z…………………………  e…………………  

Nejjednodušší formou energie je m…………………………… energie. Rozeznáváme její dva 

druhy: energii …………………………… (k…………………………) –  ……  a energii ………………………… 

(p……………………………) –  …… K…………………………  energii má každé pohybující se těleso. 

Velikost k………………………… energie závisí na h……………………  pohybujícího se tělesa a 

jeho r……………………  vypočteme ji podle vztahu        …… = ………………… 

P…………………………… energii získá těleso při určité změně p………………, např.  
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při změně výšky v tíhovém poli Země, stlačením nebo prodloužením pružiny apod. 

Velikost p…………………………… energie v tíhovém poli Země určíme podle vztahu …… = 

…………………  

Mezi další formy energie patří: v………………… energie, t…………………… energie, 

ch…………………… energie, j………………… energie, e……………………… energie a 

s……………………… energie.   

Energii získáváme z u…………, r…………, z……………………… plynu, případně při přeměně 

r…………………………… prvků. O těchto zdrojích energie říkáme, že jsou 

n………………………………, protože vznikaly na Zemi v průběhu mnoha milionů let. Naproti 

tomu následující zdroje energie – v……………, v………… tekoucí v řekách a zadržovanou 

v přehradách, m……………… příliv, b………………  

a S……………, nazýváme o…………………………… zdroje energie.  

Fyzikální veličina ú………………………… vyjadřuje, jaká část energie dodané nějakému 

zařízení se přemění na vykonanou práci. Abychom mohli jednotlivá zařízení 

z hlediska využitelnosti dodávané energie porovnávat, zavádíme fyzikální veličinu 

ú……………………… (…) – je určena podílem v……………… (……) a p………………… (……): ………  =  

…………………. 

Ú……………………… je vždy m……………… než 1 (příp. 100 %). 

 

 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 
 

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK: Tělesa se mohou t……………… dostat do stavu, 

ve kterém silou působí na jiná tělesa. Tělesa se v tomto stavu nazývají tělesa 

z………………………………… Síla mezi z………………………………………… tělesy může být 

p…………………………  i o………………………… 

Elektrický náboj je f……………………………  v…………………………, která popisuje stav 

z…………………………………… těles. Existují dva druhy elektrického náboje: k………………… 

elektrický náboj a z……………………… elektrický náboj.  Tělesa nabitá souhlasnými 

náboji se o……………………, tělesa s nesouhlasnými náboji se p……………………  



Atom se skládá z o……………  a velmi malého ……………… V j…………… jsou …………………… 

(………………… nabité) a …………………… (neutrální), v o…………… e……………………  (………………… 

nabité). Počet ……………………… v o…………… a p…………………   v……………… je v atomu stejný. 

Atom je elektricky n………………………. Jestliže atom ztratí jeden nebo více elektronů, 

stává se ……………………… i………………. Jestliže atom přijme jeden nebo více elektronů, 

vznikne ……………………… i…………. Záporně nabité těleso má více……………………… 

než……………………. V kladně nabitém tělese převažují ……………………….  Elektrický náboj 

můžeme získávat pomocí van de G………………………  g………………………  – pohybem jeho 

pásu se nabije izolovaná koule.  

Látky, které vedou elektrický náboj, se nazývají elektrickými v……………… O 

schopnosti vést elektrický náboj rozhoduje u pevných látek především množství 

v……………………… e………………………. Látky, které nevedou elektrický náboj, se nazývají 

elektrickými n…………………… neboli i………………………   

Kolem každého elektricky nabitého tělesa se vytvoří e……………………… p……………. Toto 

p………… se projevuje silovým působením na nabitá i nenabitá tělesa. Elektrické pole 

se zobrazuje pomocí e……………………… s……………………. Jsou to myšlené čáry, které 

v každém bodu elektrického pole ukazují směr silového působení na kladný náboj.  

 



8.A  

RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

15. - 19. 6. 

 

Pondělí 15. 6.  

- PS str. 74 cv. 6, 7 

- PS str. 75 cv. 8, 9, 10, 11, 12 

 

Středa 19. 6. 

- PS str. 76 cv. 13, 14, 15, 16 

- PS str. 77 cv. 17, 19 

- PS str. 78 cv. 20, 21, 22, 23 
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