
8.A 

ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 1.6. do 5.6. 

 

Úterý 2.6. 

1. Slovesný vid – nalistuj si stranu 54 v Honsigové, bod 71 a zopakuj si slovesný vid (máš tam 

také poznámky z našich říjnových hodin, kdy jsme se vidu věnovali) 

Středa 3.6. 

1. Procvičuj slovesný vid, rozlišuj slovesa dokonavá a nedokonavá, zde: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=search&class=8&su

bject=%C4%8Cesk%C3%BD+jazyk&search1=01.+Tvaroslov%C3%AD#selid  

Čtvrtek 4.6. 

1. Procvičuj slovesný vid, rozlišuj slovesa dokonavá a nedokonavá, zde: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=search&class=8&su

bject=%C4%8Cesk%C3%BD+jazyk&search1=01.+Tvaroslov%C3%AD#selid  

 

Pátek 5.6. 

1. Uč. s. 40/3 (tvoř dokonavá slovesa a zapisuj si je do sešitu, např. nést – vynést, přinést, 

odnést apod.) 
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8. A 

MATEMATIKA 

Alexandra Samlíková 

samlikova@zsdolnikounice.cz 

od 1. 6. do 5. 6. 2020 

 V případě nějakých nejasností, mě neváhejte kontaktovat. 

 

OPAKOVÁNÍ MNOHOČLENŮ 

Následující cvičení opiš do sešitu nebo vytiskni a nalep  do sešitu a vypočítej:  

1. hodina 

 

 

2. hodina 

 



3. hodina 

 

4. hodina 

 

- 

 

5. hodina – OVĚŘENÍ 

Příklady z této hodiny přepiš do sešitu, vyřeš, ofoť a pošli dnes do 20:00 hodin.  

2𝑥 + 𝑥 − 6𝑥 =________________________________________________________ 

−5𝑥 + 5 + 16𝑥 =______________________________________________________ 

2𝑥 + 6𝑥 − 7 − 2𝑥 − 𝑥 =_______________________________________________ 

𝑥 𝑦 − 4𝑥𝑦 + 6𝑥 𝑦 =___________________________________________________ 



8.A 

ANGLIČTINA 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 1.6. do 5.6. 

 

 

Úterý 2.6. 

1. Uč. s. 72/ čti nahlas textíky a překládej si nahlas 

2. Uč. s.73/3 (doplň jména – do sešitu) 

Čtvrtek 4.6. 

1. Uč.s. 73/5a do sešitu 

 

Pátek 5.6. 

1. PS s. 58/1,2,3,4 

2. Ps.s. 59/4 
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Německý jazyk_8_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 1. června do 5. června 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_1. Juni 2020, Montag 

 

 PS str.35 cv. 13 – oprav a napiš 

 

St_3. Juni 2020, Mittwoch  

 Vypracuj test a následně si dopiš správné řešení do PS na str. 35 cv.12  

https://forms.gle/ZkM9Sjo8v7WRajga9 

 

 Vypracuj test a následně si dopiš správné řešení do PS na str. 35 cv.14  

https://forms.gle/kLVcbUEZAfqNVJqT9 

 

 

AŤ SE VÁM PRÁCE DAŘÍ 😊 

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

svobodovasa@zsdolnikounice.cz 
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Fyzika 8. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 1. do 5. června 2020 

 

Možnost videokonference úterý 25. 5. 2020 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 

 

Výkon elektrického proudu 

Uč. 116 – 117 přečíst článek 

Zápis strana 117 modrý rámeček 

Vypracovat úkoly na str. 117 dole do sešitu 

 

 

Tentokrát mi nemusíš nic posílat. 
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8.A  

RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

1. – 5. 6. 

 

Pondělí 1. 6.  

- na interaktivní učebnici www.mcourser.cz v lekci 6 Повторяем: 

 učebnice: 60 – 61: 2B, 3A, 3B 

 pracovní sešit: 72 -73: 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 5 

 

Středa 3. 6. 

- na interaktivní učebnici www.mcourser.cz v lekci 6 Повторяем: 

 učebnice: 62-64: 4, 5, 6A, 7, 8A 

 pracovní sešit: 74-75: 6A, 6B, 10, 11, 12 
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Zeměpis – 8. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 1. 6. do 5. 6. 2020   

Přečti si zápisy Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj. 

Pro opakování učiva použij učebnici nebo elektronickou učebnici. V elektronické učebnici 

 je i pracovní sešit.  

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

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis8_2/Zemepis8_2.mc&pageord=37 

Pokud máš veškeré učivo pořádně zopakované, vypracuj test. 

 

https://forms.gle/5ZjTL1ECWme18Y5M6 

Test odešli do 5. 6. 2020 
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8. ročník chemie - zadání úkolů na 1.-5.6 
Vyučující: Jana Navrátilová ml. 
e-mail pro případné dotazy: navratilovaj@zsdolnikounice.cz 

 

 

 

1.hodina- neutralizace-uč.str.75,76. Zápis najdete na  

http://jane111.chytrak.cz/Ch8/36.kyselost_zasaditost.pdf  - 2. strana (neutralizace-celé)   

Projděte si videa: https://www.youtube.com/watch?v=5ZsFqowialA  

https://www.youtube.com/watch?v=IPpFiIk301k  

https://www.youtube.com/watch?v=f5XhQnZJwRM 

 

 

2.hodina –SOLI-vznik a rozdělení- uč. str.77,78 přečíst. Zápis do sešitu podle 

http://jane111.chytrak.cz/Ch9/1.soli.pdf -po dělení solí včetně.  

 

Vzhledem k tomu, že stále nemám vyplněný test na google formulářích od všech žáků, správné 

odpovědi zveřejním až příští týden. 

 

 

mailto:navratilovaj@zsdolnikounice.cz
http://jane111.chytrak.cz/Ch8/36.kyselost_zasaditost.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5ZsFqowialA
https://www.youtube.com/watch?v=IPpFiIk301k
https://www.youtube.com/watch?v=f5XhQnZJwRM
http://jane111.chytrak.cz/Ch9/1.soli.pdf


Přírodopis 8. ročník 

Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz 

1. 6. – 5. 6. 2020 

 Tento týden máme na obě hodiny jedno téma: genetika 

 Pustit si video, které vysvětluje základní genetické pojmy 

https://www.youtube.com/watch?v=i5L6J4xQaNw&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jE

kDt&index=18 19:36 min. 

 Život J. G. Mendela https://www.televizeseznam.cz/video/byl-jednou-jeden/mendel-a-hrach-

64019731  25:45 min. 

 Tohle je nejspíš nejnáročnější učivo 8. ročníku. Pokud tomu nebudete rozumět, tak nabízím 
vysvětlení/konzultaci přes zoom, ve středu 3. 6. od 10:00 pro 8. A a od 11:00 pro 8. B. Napište 
mi prosím na email, kdo bude mít zájem.  
Přihlášení - Meeting ID: 355 281 9047   Password: 9iziLW 

 Do sešitu opsat/vytisknou a nalepit zápis 

Základy genetiky 
Genetika je věda zabývající se problematikou dědičnosti. 
Zakladatelem genetiky je Johan Gregor Mendel. Genetické 
zákonitosti studoval pozorováním hrachu. 
 
Nositelem dědičné informace je deoxyribonukleová kyselina (DNA), 
má podobu dvou šroubovitě stočených vláken. DNA se shlukuje do 
útvarů – chromozomy, které jsou uloženy v buněčných jádrech. 
 
Základní jednotka dědičné informace se označuje jako gen – vloha. 
Je to úsek DNA kódující 1 znak (např. barva očí). 
Geny se vyskytují v různých formách – alelách. Gen má 2 alely – 
jedna je od otce, druhá je od matky (např. alela pro modrou barvu 
očí a alela pro hnědou barvu očí). 
Znak – vnější projev genu, každý znak je určován jedním párem alel 
(např. barva očí, výška, dědičná nemoc…). 
Tělní buňky – 2 sady chromozomů, 2n 
Pohlavní buňky – 1 sada chromozomů, n 
Počet chromozomů n je pro každý živočišný druh jiný. 
(n pro prase 19, kapr 52, včela 16, člověk 23)  
Člověk má ve všech tělních buňkách 23 párů chromozomů. 
Pohlavní buňky (spermie, vajíčko) obsahují pouze 23 chromozomů. 
Při jejich spojení vzniklá buňka obsahuje 23 chromozomů ze 
spermie otce a 23 chromozomů ze spermie matky. Celkem 46 (23 
párů) 
 
Určování pohlaví 
44 chromozomů – tělní chromozomy (v páru jsou tvarově stejné) 
Poslední 2 chromozomy – pohlavní chromozomy (v páru tvarově 
odlišné) 
Pohlavní chromozomy označujeme X, Y, - určují pohlaví člověka 
Kombinace chromozomů pro pohlaví 
Muž:  46 XY 
Žena:  46 XX  
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8. A, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 1. do 5. června 

1. hodina – video k minulé látce: 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-bitva-u-verdunu-151797 

2. hodina – přečíst učebnici na straně 104, podívat se na video: 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-komuniste-ovladli-nejvetsi-zemi-sveta-7-

listopad-151372 

 

Vysvětlení zápisu známek do bakalářů: za práci od 11. března obdrží žáci v předmětu dějepis celkem 

dvě známky. První za období 11. březen - konec dubna, druhou za květen a červen. Obě tyto známky 

budou mít váhu 2. V hodnocení bude zohledněna včasnost a správnost zadaných úkolů v daném 

období. V případě dotazů mě kontaktujte prostřednictvím mailové adresy. 
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Svět práce – 8. ročník, hoši 

Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 1. 6. do 5. 6. 2020   

Ve druhém pololetí jsme stihli jen jeden referát. Známka na tento referát bude hlavní pro hodnocení 

za druhé pololetí. 

Kdo nemá známku, musí referát dodělat. Podívej se do Bakalářů, jak na tom jsi. Pokud známku máš, 

ale nelíbí se ti, chtěl bys na vysvědčení lepší, udělej referát znovu. 

 

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. 

Referát vypracuj do 5. 6. 2020 

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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