
8.A 

ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 20.4. do 24.4. 

Pondělí 20.4. 

1. Minulý týden jste se věnovali teorii – zjistili jste, co je pozvánka, přihláška, jak vypadá 

objednávka či žádost. Tento týden si vyzkoušíte práci s písemnostmi na konkrétním zadání. 

Každý mi pošlete e-mailem vypracovaný následující úkol. Formu (Word, prezentace, 

vypracované ručně v sešitě a nafocené atd.) nechám na tobě. Na tomto úkole můžeš 

pracovat s jedním ze spolužáků z Tvojí třídy. Nezapomeňte se v takovém případě pak na svoji 

práci podepsat oba. 

Toto je zadání: 

a) Pořádáte s některými spolužáky společnou oslavu patnáctých narozenin (součástí bude 

skvělý program a půlnoční překvapení; oslava bude tematická - např. „pirátská“, 

„pohádková“, vhodný dress code je tedy nutností) 

b) Oslavy se zúčastní přibližně 50 lidí (najdi proto dostatečně velké prostory, zamysli se, kde 

v okolí mají tak velký kulturní dům, hotel, restauraci, venkovní prostory) 

c) Objednáte a rezervujete vhodné prostory, dostatečné množství jídla, pití (upřesníte menu – 

oslava je pro nezletilé, tedy bez alkoholu), také vhodnou kapelu, vše u firmy Večírek s. r. o. se 

sídlem v Dolních Kounicích (adresu a další podrobnosti o firmě si vymyslíte) 

d) Na obecní úřad v místě konání oslavy podáte žádost o výjimku z nočního klidu (oslava může 

být totiž hlučnější) – napíšete, co budete pořádat, v jakém čase a zdůvodníte, proč byste měli 

tuto výjimku dostat 

e) Vytvoříte pozvánku na tuto oslavu (už víte, co by měla pozvánka obsahovat, tak dbejte na to, 

aby tam skutečně bylo vše) 

Středa 22.4. 

Viz pondělí 

Čtvrtek 23.4. 

Viz pondělí 

Pátek 24.4. 

1. Dokončuješ  pondělní úkol a posíláš do mého e-mailu  

 

 

Pracujete skvěle a stále platí, že pokud něčemu nerozumíte, ozvěte se, vysvětlím. 
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samlikova@zsdolnikounice.cz 

 

MATEMATIKA 

20. – 24. 4.  Obsah kruhu, mezikruží   

  Použij tabulky nebo učebnici. 

 

Všechny příklady piš do sešitu. 

20. 4. Vypočítej obsah kruhu s poloměrem: 

 a)   𝑟 = 6 𝑐𝑚  Řešení tohoto příkladu mně pošli nejpozději 22. 4. 

 b)   𝑟 = 3 𝑐𝑚 8 𝑚𝑚 

21. 4. Vypočítej obsah kruhu s průměrem: 

 a)   𝑑 = 8 𝑐𝑚  Řešení tohoto příkladu mně pošli nejpozději 22. 4. 

 b)   𝑑 = 6 𝑐𝑚 4 𝑚𝑚 

22. 4.  Vypočítej poloměr kruhu, který má obsah 150 𝑐𝑚2. 

23. 4. Vypočítej průměr kruhu, který má obsah 370 𝑐𝑚2. 

24. 4.  Zapiš si do sešitu a nauč se definici mezikruží: 

Jako mezikruží označujeme geometrický útvar rozlišený v 

dvourozměrném prostoru (v rovině) dvěma soustřednými kružnicemi. 

Jedná se právě o plochu mezi těmito dvěma kružnicemi. 

 
 

Vypočítej obsah mezikruží – poloměr vnitřní kružnice je 2 cm, poloměr vnější 
kružnice je 5 cm. 

 

V tabulkách si můžeš najít vzorec a použít ho. 

mailto:samlikova@zsdolnikounice.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Geometrick%C3%BD_%C3%BAtvar
https://cs.wikipedia.org/wiki/2D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prostor_(geometrie)
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%BEnice


8.A 

ANGLIČTINA 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 20.4. do 24.4. 

Úterý 21.4. 

1. PS s. 45/6 

Čtvrtek 23.4. 

2. PS s. 46/1,2,3 

Pátek 24.4. 

1. Test k trpnému rodu najdeš tady, klikni, vyplň a odešli mi 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIH_74yMr6gRuo9vD8vAbGynFua_ql-

FuIvTguDcThXElOFw/viewform?usp=sf_link  

 

Jestliže máte problémy s úkoly, napište mi, nebojte se 

 

mailto:burianova@zsdolnikounice.cz
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Přírodopis 8. ročník 

Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz 

20. – 24. 4. 2020 

 

1. hodina 

 Přečíst kapitolu o čichu na str. 61. 

 Pustit video k čichu 

https://www.youtube.com/watch?v=NgKB6jz5OuI&list=PLDSWnPmbYdlOIEfxlbhLrIhpHEbXSnLf4&i

ndex=4&t=0s  4:26 min. 

 Opsat / nalepit zápis čich 

Ústrojí čichu 

Čichové buňky jsou uloženy v horní části dutiny nosní. Vnímají plynné látky. Kouření, nebo rýma snižují 

čichové vnímání. Čich má reflexní význam. Oxid uhelnatý (jedovatý) necítíme. Centrum čichu se nachází pod 

čelním lalokem koncového mozku. 

 

2. hodina 

 Vypracovat opakovací a odeslat kvíz na opakování smyslů v programu Google formuláře 

 Vypracovat a odeslat do středy 22. 4. do 24:00 

 Postup: 

1. Do příkazového řádku webového prohlížeče vložit odkaz / kliknete na odkaz: 

https://forms.gle/nHuXssbreuY9LzDU6  

2. Otevře se vám kvíz na opakování smyslů. 

3. Uvedete Vaše příjmení a jméno a platný email, na který vám přijde hodnocení. 

4. Po vypracování kliknete na tlačítko odeslat, po odeslání se vám zobrazí správné řešení a vaše 

dosažené skóre 

 

mailto:raus@zsdolnikounice.cz
https://www.youtube.com/watch?v=NgKB6jz5OuI&list=PLDSWnPmbYdlOIEfxlbhLrIhpHEbXSnLf4&index=4&t=0s
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8. A, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 20. do 24. dubna 

 

1. hodina – nadpis – Kultura na přelomu 18. a 19. století, přečíst stranu 49 a 50 

v učebnici, zápis – strana 50 – rámeček dole 

2. hodina – na zopakování a prohloubení látky – pustit videa z youtube – dějiny udatného 

českého národa – díly 81 - 92 

 

 



Fyzika 

Jitka Odehnalová 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období 20.-24. Dubna 

 

1. hodina 

Procvičíme ještě pár příkladů na odpor vodiče. 

1. odpor jednoho metru drátu je 12Ω. Jak velký kus tohoto drátu musíme odstříhnout, aby vznikl 

rezistor s odporem 3Ω? 

2. Kovová tyč se čtvercovým průřezem má délku strany 1 cm a je dlouhá 4m. Její odpor je 1,16 mΩ. 

Z jakého kovu je tyč asi vyrobena? ( Vypočítej rezistivitu a podle výsledku hledej v tabulkách) 

3.Seřaď odpor rezistorů tak aby platilo od nejmenšího odporu po největší: 

47kΩ, 0,033MΩ, 4,7Ω, 8 200Ω, 0,22kΩ, 1,2MΩ, 0,0015kΩ, 2,7kΩ 

 

2. hodina - uč. Str. 106 pročíst a zapsat zápis. Opsat také příklady( ty se počítají pomocí ohmova 

zákona a také vztahů ,které jsou vysvětleny níže. Měli byste z této hodiny vědět, co platí pro proud, 

napětí a odpor sériově zapojených rezistorů. 

 

Zapojení rezistorů 

A) Sériové zapojení 
 

A

+
-

V

V

Schéma sériového zapojení rezistorů:

R1

R2

Rezistory o odporech R1 a R2 jsou 
zapojeny sériově (za sebou).

Na rezistoru R1 je napětí U1. 

U1
Prochází jím proud I1. 

I1

Na rezistoru R2 je napětí U2. 

U2

Prochází jím proud I2. I2

Ampérmetrem byl naměřen proud I, 
který je ve všech místech 
nerozvětveného obvodu stejný .

Na zdroji je napětí U.

Vztahy mezi veličinami v tomto obvodu:

I = I1 = I2   ..... proud je ve všech místech nerozvětveného obvodu stejný

U = U1 + U2 ... napětí na zdroji je součtem napětí na obou rezistorech

R = R1 + R2 ... celkový odpor je součtem odporů obou rezistorů 
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V obvodu jsou zapojeny za sebou dva rezistory. 
Prochází jimi proud I = 0,2 A. Na prvním rezistoru bylo 
naměřeno napětí U1= 3,6 V, na druhém U2= 2,4 V. 
Vypočítej odpory rezistorů a jejich celkový odpor.

I = I1 = I2 = 0,2 A
U1= 3,6 V
U2= 2,4 V

R1 = ? Ω
R1 = U1 : I1

R1 = 3,6 : 0,2 Ω
R1 = 18 Ω

R2 = ? Ω
R2 = U2 : I2

R2 = 2,4 : 0,2 Ω
R2 = 12 Ω

R = ? Ω
R = R1 + R2

R = 18 + 12 Ω
R = 30 Ω

Rezistory o odporech 100 Ω a 200 Ω jsou zapojeny za 
sebou. Napětí na zdroji je 30 V. Vypočítej celkový 
odpor, proud procházející obvodem, napětí na prvním 
rezistoru a druhém rezistoru.

U= 30 V
R1= 100 Ω
R2= 200 Ω

R = ? Ω
R = R1 + R2

R = 100 + 200 Ω
R = 300 Ω

I = ? A
I = U : R
I = 30 : 300 A
I = 0,1 A = I1 = I2

U1 = ? V
U1 = R1 . I1

U1 = 100 . 0,1 V
U1 = 10 V

U2 = ? V
U2 = R2 . I2

U2 = 200 . 0,1 V
U2 = 20 V

 



8.A  

RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

20. – 24. 4.  

 

Pondělí 20. 4. 

- na interaktivní učebnici www.mcourser.cz v lekci 4 Наша дружная семья udělej: 

 učebnice: oddíl 4Б: cv. 8B, 8C, 9 

 pracovní sešit: str. 50-52: cv. 14, 15A, 15B, 15C, 18, 19 

 

Středa 22. 4.  

- v pracovním sešitě str. 53 cv. 18, 19 

- udělej online kvíz na povolání: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZaTV-

ODaFGnidS4Odic6t3_6W6Ia3Lroo8gAotEoLTbL0qg/viewform?usp=sf_link 

 

mailto:karbasova@zsdolnikounice.cz
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Zeměpis, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 20. 4. do 24. 4. 2020   

Zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 

 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

Krajské město: BRNO 

Jihomoravské úvaly – Dyjsko-svratecký, Dolnomoravský patří  

k nejteplejším oblastem ČR. 

Oblast je intenzivně zemědělsky využívána. 

Tradiční je především pěstování - vinné révy 

- ovoce a zeleniny. 

Součástí Drahanské vrchoviny je nejrozsáhlejší krasová  

oblast na území ČR – Moravský kras. 

Řeky – Morava – Dyje – Svratka – Jihlava 

    – Svitava 

V kraji se těží především stavební suroviny – kámen, písek, 

v okolí Hodonína menší množství ropy. 

Břeclav je důležitou železniční křižovatkou. 

V průmyslu převládá strojírenství a potravinářství. 

Turisticky atraktivní jsou především: 

vodní plochy – Vranovská přehrada, Nové mlýny 

památky – Lednice, Vranov nad Dyjí, Mohyla míru 

chráněná území – NP Podyjí, Moravský kras (Macocha) 

 

NEZAPOMEŇ NA OBRÁZEK – OBRYSOVÁ MAPA 

V učebnici přečíst strana 80 – 83 nebo využij elektronickou učebnici. Odkaz pro vstup (i bez 

registrace): 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis8_2/Zemepis8_2.mc&pageord=36 

 

Zajímavá videa: https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/zemepis 

 

mailto:zoufaly@zsdolnikounice.cz
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Chemie 8.ročník- zadání od 20.-24.4. 

Jana Navrátilová 

Email-  navratilovaj@zsdolnikounice.cz 

Vzhledem k tomu, že někteří ještě chybujete v názvosloví, slibovanou prověrku necháme až na příští 

týden. Obě hodiny budeme intenzivně procvičovat názvosloví. 

1.hodina (středa)- věnujte opakování názvosloví dvouprvkových (binárních) sloučenin. Zasílám 

několik užitečných odkazů : 

Vysvětlení tvorby a procvičení- 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/29684 

http://zshavl.cz/chemie/8_rocnik/oxidy.html - procvičování oxidů s okamžitým vyhodnocením 

https://www.umimefakta.cz/cviceni-binarni-slouceniny- procvičování dvouprvkových 

s vyhodnocením 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/29684 

Úkol k vypracování a odeslání: 

Vytvoř  vzorce/ názvy těchto sloučenin : 

a)Si F4,  Al Br3,  Na2 S,  Sn O2,  Zn S,  Fe2 O3,  Pb S,  SO3,  Ag Br,  N2O,  SF6, Cu S 

b)oxid vanadičný, jodid draselný , sulfid cíničitý, chlorid nikelnatý, oxid lithný, sulfid osmičelý, oxid 

arsenitý, sulfid rtuťný, fluorid arseničný,oxid siřičitý, sulfid křemičitý, oxid manganistý 

 2.hodina( pátek): K opakování využijte následující cvičení - název vzorec. Nejprve si zakryj pravou 
stranu (vzorce), vytvoř. Pak odkryj a zkontroluj. Následně udělej totéž s názvy a opět ihned 
zkontroluj:  
Oxid dusitý                                                        N203  

Oxid jodičný                                                      I2O5  

Jodid lithný                                                        Li I  
Bromid nikelnatý                                             NiBr2  

Oxid osmičelý                                                    OsO4  

Fluorid draselný                                                   KF  
Sulfid draselný                                                    K2S  
Oxid uhelnatý                                                      CO  
Fluorid vápenatý                                               CaF2  
Bromid sírový                                                     SBr6  

Chlorid manganičitý                                          MnCl2  

Sulfid stříbrný                                                     Ag2S  
Oxid jodistý                                                         I2O7  
Sulfid sodný                                                        Na2S  
Oxid chromitý                                                    Cr2O3  
Sulfid kademnatý                                               Cd S  
Sulfid hořečnatý                                                 Mg S  
Chlorid hlinitý                                                      AlCl3  

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

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 20. dubna do 24. 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. 

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

Po_20. 4. 2020, Montag 

poslední termín pro odeslání úkolu z 15. 4. 2020, kdo má ode mne zpětnou 

vazbu, píše si opravu do PS.  

  

St_22. 4. 2020, Mittwoch 

 PS str.29 cv.6 Was ist richtig oder falsch? 

 

Uvedené věty (1. – 8.) přelož. Pokud sdělení označíš jako chybné, napiš, jak je to správně 

(německy bez českého překladu).  

 Vypracované odešli na moji mailovou adresu do 27.4.2020 

AŤ SE VÁM PRÁCE DAŘÍ 😊 

V případě nejasností, dotazů či rady  se na mě obracejte prostřednictvím mého mailu. 

svobodovas@zsdolnikounice.cz 
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