
8.A 

ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 18.5. do 22.5. 

 

Úterý 19.5. 

1. Uč.s. 23/3, 4 (slova napiš do sešitu) 

Středa 20.5. 

1.  Uč.s. 24/5 (do sešitu napiš jen tvary v závorkách) 

Čtvrtek 21.5. 

1. Uč.s. 24/7 (do sešitu si napiš věty, význam cizích slov najdeš opět ve slovníku cizích slov) 

 

Pátek 22.5. 

Jan Amos Komenský – život a dílo – hra se slovy  - vylušti a pošli DNES do mého e-mailu: 

1 – NODALRI SE 28. BANZŘE V REOC 1592 NA JNIÍŽ MAVORĚ. 

2 – BLY PGEDEGMAO, FOOLEMZIF A BMUSIKPE JDYTENO BSRARTÉK. 

3 – REČDOI MU UJÍRÍMA NA MRO A PO BĚVTI NA BÉLÍ HŘOE BLY PÁNNOSDERÁLOV. 

4 – MLEUS EITAVMOGR A PÝLABOV V RÝCHZNŮ ZÍCHEM (PLSKOO, ŠOKVDÉS, ALNEIG, URYH). 

5 – V PÉMOSLK MTĚSĚ LONŠE MU SELOŘH TŘĚMÉ CLÝE ČKOSE -LÝSNKAIT SOKÍVNL. 

6 – NÍNAZEPOMÁ NA VALTS, NÁBDÁA K BIJO POTRI HBŮRASKUMB.  

7 – NPALAS NÍDAKLAPŘ DALÍ: STĚV V OZACHBRE, BÁRAN JŮZYKA OVŘETÁEN, ŠOLKA HUOR, LYTINBAR 

SĚTAV A RJÁ SCERD. 

8 – ZEŘEML 15. LADOPISUT V RECO 1670 V AMASEDRMUT, PEŘHOBN JE V NENAURAD. 

Zdroj: www.rvp.cz 
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8. A 

MATEMATIKA 

Alexandra Samlíková 

samlikova@zsdolnikounice.cz 

od 18. 5. do 22. 5. 2020 

 

Vzájemná poloha dvou kružnic 
 

 

Podívej se na video: 
https://www.youtube.com/watch?v=OUSC2RiURhI 

 
 
 
 
Zápis do sešitu: (zapsat a naučit!!!) 
 

Vzájemná poloha dvou kružnic 
 

 
* kružnice nemají společný žádný bod 
 
* kružnice mají společný jeden bod 
 
* kružnice mají společné dva body 



 
 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Vypracuj do sešitu: 

 

 

Práci si rozvrhněte na celý týden. V případě nějakých nejasností, mě neváhejte kontaktovat.  



8.A 

ANGLIČTINA 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 18.5. do 22.5. 

Úterý 19.5. 

1. PS s. 54/3 

2. Doplň podmínková souvětí, použij slovesa v závorkách, napiš souvětí do sešitu 

a. They __________ if their team __________ the competition. [celebrate / win] 

b. She __________ her exams if she __________ for them. [fail / not revise] 

c. If I __________ you tomorrow, I __________ you on Saturday. [not see / call] 

d. You __________ late if you __________ now. [not be / leave] 

e. If I __________ home early, I __________ a cake. [get / make] 

3. Vytvoř souvětí, napiš je do sešitu. 

1. If you go to bed late, 

2. If it rains tomorrow, 

3. If you miss breakfast, 

4. If I give you my number, 

5. Your skin will burn 

6. If you don’t revise for the test, 

7. Your English won’t improve 

8. If you don’t do any exercise, 

A. you won’t get fit. 

B. if you lie in the sun for hours. 

C. we’ll have to change our plans. 

D. you’ll be very tired tomorrow. 

E. if you don’t practise it. 

F. you’ll be hungry by mid-morning. 

G. you’ll get bad marks. 

H. will you call me? 

 

Čtvrtek 21.5. 

1. PS s. 62/1, 2, 3 

Pátek 22.5. 

1. Vyber z možností A, B a souvětí napiš do sešitu. 

1. You won’t lose weight if you ___ junk food. 

A. ☐ eat 

B. ☐ will eat 

2. We won’t save the rainforests if we ___ protect them better. 
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A. ☐ won’t 

B. ☐ don’t 

3. If they don’t train harder, they ___ the match. 

A. ☐ lose 

B. ☐ will lose 

4. You will understand the situation if you ___ to the news. 

A. ☐ listen 

B. ☐ will listen 

5. If you do dangerous things, you ___ yourself. 

A. ☐ hurt 

B. ☐ will hurt 
 



8. A, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 18. do 22. května 

1. hodina – vyplnit test (do 21. května): https://forms.gle/hR4YAjqPqWAendrm8 

2. hodina – nadpis – PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA (1914-1918), přečíst stranu 101, napsat do sešitu zápis: 

Dne 28. 6. 1914 se při návštěvě Sarajeva uskutečnil atentát na následníka rakousko-uherského trůnu-

Františka Ferdinanda d´Este. Krátce po atentátu, přesně dne 28. 7. 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko 

válku Srbsku, což znamenalo vstup evropských států do války a začátek první světové války. 

 

 

 

https://forms.gle/hR4YAjqPqWAendrm8


Fyzika 8. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 18.-22. květen 

Všechny vás moc zdravím a jsem moc ráda, že jsem se mohla s některými minulý týden vidět.  

Po úterní konferenci jsem se rozhodla, že učivo, těm co budou mít zájem, vždy vysvětlím.  Následně si 

zapíšete zápis a popřípadě vyplníte pracovní list. Myslím, že by to mohlo být pro vás velké usnadnění 

práce. Ti, co zájem nemají, budou pracovat jako doposud úplně samostatně.  

Možnost videokonference opět ve stejný čas úterý 8A- v 9 hod. 8B- v 10 hod. 

Topic: Jitka Odehnalová's Personal Meeting Room 

 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/3314774791?pwd=c2lHa1hzVGtqOWxHUEZseWpMRG5nUT09 

 

Meeting ID: 331 477 4791 

Password: 3Ed8aW 

Téma pro tento týden:  Zapojování zdrojů elektrického napětí, vnitřní odpor zdroje 

Uč. Str. 111-113 – pročíst 

Str. 113- zápis do sešitu 

 

A nyní vypracuj pracovní list, který mi pošleš to čtvrtka 12 hodin 
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8.A  

RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

18. – 22. 5. 

 

Pondělí 18. 5. 

- v Rusku přízemí označují jako 1. patro (tudíž naše 1. patro je u nich 2.patro) 

- gramatika:  1 этаж   1 patro 

2, 3, 4 этажа  2, 3, 4 patra 

5,... этажей    5, .. pater 

 - dále si přečti gramatiku v učebnici na str. 53 rámeček u cv. 8A 

- na interaktivní učebnici www.mcourser.cz : 

  Učebnice: 5Б: 12, 13 

        5B: 14A, 14B, 14C, 16 

 

Středa 20. 5. 

- na interaktivní učebnici www.mcourser.cz : 

 Pracovní sešit: 62 – 63: 12, 13, 14, 15 

- pracovní sešit str. 62 cv. 12, 13, 14 

- pracovní sešit str. 63 cv. 15 
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Zeměpis – 8. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 18. 5. do 22. 5. 2020   

Zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

Krajské město: Ostrava 

Povrch: Ostravská pánev 

Moravská brána 

Jeseníky 

Moravskoslezské Beskydy 

Nejvýznamnější řeka: Odra 

Krajské město – OSTRAVA, středisko průmyslu - především hutnictví 

Je také centrem: kultury, sportu, vzdělanosti, … 

Ostravsko: – těžba černého uhlí 

      – soustředění průmyslové výroby 

      – zhoršené životní prostředí 

Známá výroba: 

Kopřivnice – Tatra – výroba nákladních aut 

Nošovice – Hyundai, Radegast 

Krnov – Kofola 

 

 

Učebnice strana 88 až 91, elektronická učebnice strana 78 až 80. 

Odkaz pro vstup do elektronické učebnice (i bez registrace): 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis8_2/Zemepis8_2.mc&pageord=39 

 

 

NEZAPOMEŇ NA OBRÁZEK – OBRYSOVÁ MAPA 
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8. ročník chemie - zadání úkolů na 18.5.-22.5.  

Vyučující: Jana Navrátilová ml. 

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

 

 

 

1. hodina- kyslíkaté kyseliny- pročíst učebnici na str.72-73, naučit.  Na odkazu 

http://jane111.chytrak.cz/Chemie8.html  si najdeš kapitolu kyseliny (květen) a jako zápis 

opíšeš (nebo vytiskneš a nalepíš do sešitu) 2.stranu-kyslíkaté kyseliny.   

Prohlédni si videa:  https://www.youtube.com/watch?v=ZBzWk-vlEBo 

https://www.youtube.com/watch?v=EOg3zrXU2BU  

https://www.youtube.com/watch?v=rOowgw9N2YQ 

https://www.youtube.com/watch?v=HgWIk8tkefE  

2. hodinu se věnuj procvičování názvosloví kyselin. Příští týden si napíšeme testík na teorii 

a názvosloví kyselin. Na tomto odkazu najdete PL na různé sloučeniny-4.tabulka obsahuje 

kyseliny: 

https://search.seznam.cz/?q=procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+n%C3%A1zvoslov%C

3%AD+kysl%C3%ADkat%C3%BDch+kyselin&url=https%3A%2F%2Fbi-ch-

pripotocni.webnode.cz%2F_files%2F200000063-

e49e6e6925%2FN%25C3%25A1zvoslov%25C3%25AD%2520PROCVI%25C4%258COV%

25C3%2581N%25C3%258D.pdf&v=2&c=1&data2=7j0tXJv1JT7eM7fqEOeKmaLdGTym8f

6X962BbbuT8K8aIlvFKxYjMHuhMOV_WM0ut7iEsInQ0NZ9FmyT6rogY9U3wJ459nVLh

TmTuW_QzQSqf26yMKo0lsfIKM_ZV21oOcZt4JUB_fA7GQVk9Nsgp7pkVTq   

 



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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 18. května do 22. května 2020 

https://www.skolasnadhledem.cz/ , kód  503 032 – 503 042 zde najdeš i poslechy z PS 

PS str. 41 - 42; slovíčka snadno a rychle s aplikací Word Trainer FRAUS 

Po_18. Mai 2020, Montag 

 PS str.34 cv.8,9 

 https://www.skolasnadhledem.cz/game/3907 

Uč. str. 34 – projděte si texty ve spodní části stránky včetně rámečku ZAPAMATUJ SI – 

PRÉTERITUM, připravte se na nastudování nového učiva Časování sloves HABEN a 

SEIN v préteritu (minulém čase) 

 

St_20. Mai 2020, Mittwoch 

Zapište si (nalepte si) a naučte se novou látku: 

 Časování sloves HABEN a SEIN v préteritu (minulém čase) 

 

SEIN (být) 

Již víme, že sloveso sein /zaɪ̯n/ se časuje nepravidelně. V préteritu používáme 

tyto tvary: 

osoba      jednotné číslo množné číslo 

1. ich war /ɪç ˈvaːɐ̯/        wir waren /viːɐ̯ ˈvaːʀən/  

2. du warst /duː ˈvaːɐ̯st/  ihr wart /iːɐ̯ ˈvaːɐ̯t/  

3. er war /eːɐ̯ ˈvaːɐ̯/  sie waren /ziː ˈvaːʀən/  

  sie war /ziː ˈvaːɐ̯/   Sie waren /ziː ˈvaːʀən/  

  es war /ɛs ˈvaːɐ̯/    

Podívejte se na několik příkladů: 

Wo warst du? Wir haben ewig auf dich gewartet!  

Niemand war so glücklich wie ich!  

Es war ein großer Schock für ihre Eltern.  

Waren Sie da, als er kam?  

Ve třetí osobě jednotného čísla je výjimka oproti pravidelnému časování – er war, 

nikoliv er wart. 
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Das war nicht nötig!  

War das ein Witz?  

Sie war immer das schönste Mädchen der Klasse.  

 

HABEN (mít) 

Sloveso haben /haːbn̩/ se v minulém čase (préteritu) časuje takto: 

osoba jednotné číslo množné číslo 

1. ich hatte /ɪç ˈhatə/  wir hatten /viːɐ̯ ˈhatən/  

2. du hattest /duː ˈhatəst/  ihr hattet /iːɐ̯ ˈhatət/  

3. er hatte /eːɐ̯ ˈhatə/  sie hatten /ziː ˈhatən/  

  sie hatte /ziː ˈhatə/   Sie hatten /ziː ˈhatən/  

  es hatte /ɛs ˈhatə/    

Ich hatte einen großen Hund.  

Er hatte ein altes Auto.  

Sie hatten aber Glück!  

Was hattest du zum Mittagessen, Schätzchen?  

Ve třetí osobě jednotného čísla je opět výjimka oproti pravidelnému časování –

        er hatte, nikoliv er hattet. 

Er hatte einen Bärenhunger.  

Sie hatte ständige Probleme mit ihrem Freund.  

 

Použití 

Zatímco u jiných sloves se v (především mluvené) němčině při popisování minulosti 

dává přednost spíše perfektu („složenému minulému tvaru“), tak 

u sloves sein a haben je mnohem častější užití právě préterita („jednoduchého 

minulého tvaru“). 

Znalost minulých tvarů těchto dvou sloves patří k naprostým základům němčiny. Jak 

dobře se v nich vyznáte si můžete otestovat zde: 

https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018103001-haben-a-sein-v-preteritu-minulem-case 

A tady máte videa:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=15Ag_c0_EyE 

AŤ SE VÁM PRÁCE DAŘÍ 😊 

V případě nejasností, dotazů či rady mě neváhejte kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese. 
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Přírodopis 8. ročník 

Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz 

18. 5. – 22. 5. 2020 

1. Hodina 

 Opakování pohlavní orgány https://forms.gle/xV4gknktiYGVZe6F8  

vyplnit a odeslat do středy 20. 5. 

 Téma postnatální vývoj, pustit si video https://www.youtube.com/watch?v=9zF842ef-

EA&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=20 12:47 min. 

2. hodina  

 Téma postnatální vývoj, pustit si video: 

https://www.youtube.com/watch?v=NkXcMnaVqmA&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEk

Dt&index=21 15:23 

 Z učebnice na str. 65, popř. z videa si vypsat a časově vymezit období vývoje života po narození. 

 Úkol na přemýšlení:  

o Zamyslete se a zavzpomínejte, čím se liší období zvýšeného růstu u chlapců a dívek během 

období puberty. Ve které fázi puberty k němu dochází. 
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