
8.A 

ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 25.5. do 29.5. 

 

Úterý 26.5. 

1. Uč. s.28/6, dole Pro bystré hlavy 

Středa 27.5. 

1. Uč.s. 31/2b 

Čtvrtek 28.5. 

1. Uč. s.32/3 (napiš celé věty do svého školního sešitu) 

Pátek 29.5. 

1. Vyfoť a pošli mi (právě dnes) do mého e-mailu tvoje zápisy z Literární výchovy (viz zadání 

z posledních týdnů) 

2. https://www.umimecesky.cz/psani-carek-prislovi-1-uroven/403  doplň čárky do jednotlivých 

přísloví, vyber si jedno přísloví a popiš mi situaci, kdy se ve tvém životě dané přísloví potvrdilo 

(kdy jsi zažil/a to, o čem se v přísloví mluví) – pošli mi dnes do mého e-mailu 
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8. A 

MATEMATIKA 

Alexandra Samlíková 

samlikova@zsdolnikounice.cz 

od 25. 5. do 29. 5. 2020 

 V případě nějakých nejasností, mě neváhejte kontaktovat. 

 

Části kružnice; části kruhu 

1. hodina 

Zápis do sešitu: 

Části kružnice 

Mějme dva body (A,B) ležící na kružnici (se středem S). 

 Oblouk kružnice 

Tyto dva body nám rozdělují kružnici na dva oblouky kružnice 

(kružnicové oblouky).  

Ten z nich, který leží v polorovině ABS, se nazývá větší 

oblouk kružnice, ten druhý pak menší oblouk kružnice. 
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 Půlkružnice 

Pokud je úsečka AB průměrem, rozdělí se kružnice na dva 

stejné oblouky nazývané půlkružnice.  

 

2. hodina 

Zápis do sešitu: 

Části kruhu 

Mějme dva body (A,B) ležící na kružnici.  

 

 Kruhová výseč 

Spojíme-li oba body se středem, rozdělí se kruh na dvě 

kruhové  výseče (konvexní a nekonvexní) – množiny bodů 

ohraničené částí kružnice a získanými úsečkami. 

 



 Kruhová úseč 

Tětiva AB rozdělí kruh na dvě kruhové úseče – množiny bodů 

ohraničené částí kružnice a tětivou. 

 

3. hodina 

 Půlkruh 

Pokud je úsečka AB průměrem, rozdělí se kruh v obou 

případech na dvě stejné části - půlkruhy.  

 

4. a 5. hodina 

Zopakovat a procvičit veškerou teorii zadanou od 18. 5.  

 

 

 



8.A 

ANGLIČTINA 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 25.5. do 29.5. 

Úterý 26.5. 

NOVÁ GRAMATIKA – Vedlejší věty časové vyjadřující budoucnost 

 

- V PS str. 80, bod 6.2. – přečti a napiš si překlad dvou souvětí 

 

- Dovysvětlení – pamatuj si, že ve vedlejších větách časových po slovech when (když, až), while 

(zatímco), before, as soon as (jakmile), after nemůžeš napsat will. Will se objeví ve větě hlavní: 

 

When he comes home, he will make himself some coffee. – Až přijde domů, uvaří si kávu. (v hlavní 

větě je budoucí čas he will make; ve větě vedlejší je přítomný prostý čas he comes) 

 

We´ll have dinner as soon as I get back. – Dáme si večeři, jakmile se vrátím. (v hlavní větě je budoucí 

čas we´ll have; ve větě vedlejší je po spojce přítomný prostý čas I get back) 

 

1. Uč. S 70/přečti text, překládej si a vyplň (napiš do sešitu) zelenou tabulku na straně 71/3a 

 

Čtvrtek 28.5. 

1. PS s. 56/1, 2,3 

 

Pátek 29.5. 

1. PS 57/4a 

2. Procvičuj časové i podmínkové věty na project online 

3. Procvičuj slovíčka z této lekce 
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Německý jazyk_8_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 25. května do 29. 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 

Časování sloves HABEN a SEIN v préteritu (minulém čase) 

 

Po_25. Mai 2020, Montag 

 PS str.34 cv. 10 

 PS str.34 cv. 11, https://www.skolasnadhledem.cz/game/3907 

 https://www.skolasnadhledem.cz/game/2604 

 

 

St_27. Mai 2020, Mittwoch  

 PS str.35 cv. 12, 13, 14 

 

AŤ SE VÁM PRÁCE DAŘÍ 😊 

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

mailto:svobodovasa@zsdolnikounice.cz
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3907
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2604


8.A  

RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

25. – 29. 5. 

 

Pondělí 25. 5. 

- na interaktivní učebnici www.mcourser.cz: 

 pracovní sešit str. 64-65: 17, 18, 21A, 21B 

- PS str. 64 cv. 16. 17A, 18 

- PS str. 65 cv. 21A, 21B 

 

Středa 27. 5. 

- na interaktivní učebnici www.mcourser.cz: 

 pracovní sešit: 66 - 6722A, 22B, 24A, 25 

- PS str. 66 cv. 22A 

- PS str. 67 cv. 25 
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Zeměpis – 8. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 25. 5. do 29. 5. 2020   

HODNOCENÍ 
V Bakalářích by měli mít všichni zapsané známky získané do 11. 3. 2020. Doplnil jsem hodnocení za 
duben a příští týden doplním hodnocení za květen. Zkontrolujte si prosím, zda známky odpovídají a 
podívejte se na průměr. Pokud něco neodpovídá nebo nemáte průměr podle vašich představ 
(nevychází vám známka, kterou si na vysvědčení přejete), napište, domluvíme se. 
 

POZOR! Podle testu, který byl v zadání 4. až 8. května, bude hodnocení za květen. Test nemají 

splněný všichni, nutno doplnit do konce měsíce. Komu se test nepovedl, může si udělat opravu. 

Zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 

ZLÍNSKÝ KRAJ 

Krajské město: Zlín 

Povrch:  

- na západě sníženiny - Dolnomoravský úval, Hornomoravský úval 

                       – intenzivní zemědělství – převaha rostlinné výroby 

- na východě vyvýšeniny – Vizovická vrchovina, Hostýnsko-Vsetínská 

  hornatina, Bílé Karpaty, Javorníky, Moravskoslezské Beskydy 

          – pastevectví – chov skotu a ovcí  

Průmysl převládá: - gumárenský, strojírenský, kožedělný, potravinářský. 

 

Pan Tomáš Baťa, ve Zlíně založil svou obuvnickou firmu. 

Ovlivnil i vzhled města, např. Zlínský mrakodrap (tzv. „jednadvacítka“) 

    - Baťovy domky 

Město Zlín je známé např.: 

- filmovým studiem 

- pořádáním festivalů dětských filmů 

- Zoo Lešná 

 

Turisticky atraktivní je např.: 

- skanzen v Rožnově pod Radhoštěm 

- lázně Luhačovice 

- město Kroměříž – Zámek, Podzámecká a Květná zahrada jsou památkou UNESCO 
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Učebnice strana 92 až 95, elektronická učebnice strana 81 až 83. 

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

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis8_2/Zemepis8_2.mc&pageord=40 

NEZAPOMEŇ NA OBRÁZEK – OBRYSOVÁ MAPA 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis8_2/Zemepis8_2.mc&pageord=40


 

8. ročník chemie - zadání úkolů na 25.5.-29.5. 

Vyučující: Jana Navrátilová ml.  

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

 

 

1.hodina- využijte na opakování kyselin a vypracování testu:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvnu2jhe0YxyDKsgbtE_L6qzcU2jp9oGSsrq3peNU8fZs5

aw/viewform?usp=sf_link 

 

Test vyplňte nejpozději  ve středu večer. V testu záměrně není zpětná vazba (správné odpovědi). Ty 

dostanete až po vypracování testu v zasílaném řešení příští týden. 

 

2. hodina-uč. str. 74- Kyselost a zásaditost vodných roztoků- přečíst . Pak si na  

http://jane111.chytrak.cz/Chemie8.html  najděte kapitolu Kyselost a zásaditost roztoků (červen) , 

rozklikněte a najdete 1 stranu zápisu ( opsat nebo vytisknout).Pokud nemáte barevnou tiskárnu, 

barevné odlišení Ph stupnice si vybarvěte pastelkami. 

Pak si prohlédněte videa:  

https://www.youtube.com/watch?v=Z2fOWQTfE5g 

https://www.youtube.com/watch?v=9nbRrY1GqV0 

https://www.youtube.com/watch?v=uGcQ_zOcaV0 

https://www.youtube.com/watch?v=0D2foIvyK3g – toto video vás může inspirovat k domácím 

pokusům. Stačí jen šťáva z červeného zelí nebo řepy jako indikátor a můžete podle zbarvení zkoumat 

pH různých roztoků. 

Komu se podaří, nafoťte a pošlete. 
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Přírodopis 8. ročník 

Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz 

25. 5. – 29. 5. 2020 

1. Hodina 

 Téma: antikoncepce  

 Pustit si video o antikoncepci https://www.youtube.com/watch?v=9cQ3wTmQJZM 5:10 min, nebo 

https://www.youtube.com/watch?v=BOz5NXDTjT0&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_j

EkDt&index=22 24:24 min. od cca 18 minuty. 

 Podle videa do sešitu vypsat alespoň 5 antikoncepčních metod. 

2. Hodina: Vypracovat opakování na postnatální vývoj člověka, nemusíte posílat zpět. 
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8. A, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 25. do 29. května 

1. hodina – videa k minulé látce: 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-spachan-atentat-v-sarajevu-28-cerven-

151577 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-prvni-svetova-valka-28-cervenec-

151942 

2. hodina – podnadpis – hlavní evropská bojiště – opsat tři rámečky ze strany102: 
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Fyzika 8. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 25.-29. května 

Možnost videokonference úterý 25. 5. 2020 8A- v 9 hod., 8B- v 10 hod. 

Během videokonference bude vysvětleno učivo na daný týden. Pak si žáci zapíší 

zápis do sešitu a popřípadě vypracují zadané další úkoly. Je dobré, aby měli žáci 

nachystaný sešit, učebnice a psací potřeby. 

 

Elektrická energie 

(práce elektrického proudu) 

Elektrická energie vzniká například v elektrárnách přeměnou energie tepelné, vodní nebo 

jaderné 

Tuto energii potom využívají elektrické spotřebiče pro svou činnost a mění ji například na 

energii: tepelnou, světelnou, pohybovou 

Na čem velikost práce elektrického proudu závisí?

Žárovkou protéká proud 
asi 0,5 A. 
Mění na světlo a teplo 
mnohem více energie než 
úsporná žárovka, kterou 
protéká proud jen 0,1 A.

Práce elektrického proudu ve spotřebiči je tím 
větší, čím větší proud spotřebičem prochází.

[9] [10]
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Žárovkou v lustru i v 
kapesní svítilně může 
procházet stejně 
velký proud.
Žárovka v lustru však 
přeměňuje mnohem 
víc energie, protože 
je připojena k napětí 
230 V.

Práce elektrického proudu ve spotřebiči 
je tím větší, čím větší napětí je na 
spotřebiči.

[11] [12]

 

Mikrovlnná trouba pracuje se stejným 
příkonem jako normální elektrická 
trouba.
Přesto k přípravě pokrmu potřebuje 
menší množství elektrické energie, 
protože je zapnuta kratší dobu.

Práce elektrického proudu ve spotřebiči je tím 
větší, čím déle je spotřebič připojen.

[13]
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Vzorec pro výpočet elektrické práce

Značka: W

Jednotka: J (GJ, MJ, kJ, mJ) 

Vzorec: W = U . I . t

Další odvozené vzorce:

W

U .I .t

Napětí: U = W : (I . t)

Proud: I = W : (U . t)

Čas: t = W : (U . I)

 

Příklady k propočítání: ( budeme je počítat i na videokonferenci) 

1. Mezi svorkami elektrického spotřebiče je napětí 36 V. Spotřebičem prochází 

proud 300 mA po dobu 120 s. Jakou elektrickou práci vykonají síly elektrického 

pole ve spotřebiči?  

2. Televizor je připojen ke zdroji napětí 230 V a prochází jím proud 0,5 A po 

dobu 2 hodin. Jakou práci vykonají ve spotřebiči elektrické síly?   

3. Po jaký čas byla připojena žárovka ke zdroji elektrického napětí 50 V, jestliže 

jí procházel proud 300 mA a byla vykonána práce 1,5 MJ?  

4. Jaký proud procházel žárovkou, která byla připojena ke zdroji elektrického 

napětí 4,5 V po dobu 10 minut a byla při tom vykonána práce 405 J? 

 

 

 

 

 

 



Rada jak vyjádřit neznámou ze vzorce 

W

U .I .t

práce

napětí

proud

čas

W = ?W = U . I . t

U = ?U = W : ( I . t)

t = ?t = W : (U . I)

I = ?I = W : ( U . t)

zpět

 


