
8.A 

ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 8.6. do 12.6. 

 

Úterý 9.6. 

1. Procvičíme příslovce, v učebnici na straně 50, cvičení 3 (napiš do sešitu věty a použij slova 

kolem, mimo, odpoledne, celkem) 

2. Uč. s. 50/4 (první čtyři věty – do sešitu) 

Středa 10.6. 

1. Předložky uč.s. 54/8 (do sešitu) 

Čtvrtek 11.6. 

1. Citoslovce uč. s. 64/2 (do sešitu) 

Pátek 12.6. 

1. Citoslovce procvičíš také na straně 64 ve cvičení 4a, b (vyprávění podle komiksu mi pošli dnes 

do mého e-mailu) 
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8. A 

MATEMATIKA 

Alexandra Samlíková 

samlikova@zsdolnikounice.cz 

od 8. 6. do 12. 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 
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4. hodina 

 

 

 

5. hodina 

 

 

 

 

 

 



8.A 

ANGLIČTINA 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 8.6. do 12.6. 

Úterý 9.6. 

1. Uč.s. 74/nahlas čti text, překládej si, slovíčka si hledej ve slovníku v PS 

2. Uč.s. 75/4a napiš si fráze do sešitu 

Čtvrtek 11.6. 

1. PS s. 60/1,2,3, 4a 

2. Procvičuj gramatiku i slovíčka z této lekce na https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index 

a na https://quizlet.com/  

 

Pátek 12.6. 

1. Vypracuj (právě dnes) tento Unit 6 test: https://forms.gle/CmWivMoYQM6tLSsRA 
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Německý jazyk_8_ Mgr. Šárka Svobodová, kontakt: svobodovasa@zsdolnikounice.cz 

ZADÁNÍ úkolů pro domácí přípravu od 8. června do 12. 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_8. Juni 2020, Montag 

 PS str. 36 cv. 16 vypracuj dle zadání 

 PS str.36 cv.19 

 

St_10. Juni 2020, Mittwoch  

 PS 37 cv.21 pracuj podle zadání; nejdříve si poslechni 

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

  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2608

 

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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8.A  

RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

8. - 12. 6. 

 

Pondělí 8. 6.  

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

 pracovní sešit: 76-77: 13, 15, 16, 17, 19 

 

Středa 10. 6. 

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

 pracovní sešit: 78-79: 21, 22, 23, 24 

- PS str. 72 cv. 2A (zvládneš bez poslechu :-D) 

- PS str. 73 cv. 5 
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Fyzika 8. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 8.-12. června 

 

Ještě jednou se vracím k elektrickému výkonu a hlavně účinnosti spotřebičů. Pusťte si video. 

Přikládám odkaz: 

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

 

Jak pracují elektrické spotřebiče 
Učebnice str. 118-120- pročíst 

Strana 120 zápis modrý rámeček 

 

Příští týden již nejsou online hodiny. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz tak mi napište email. 
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Zeměpis – 8. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 8. 6. do 12. 6. 2020   

Do sešitu nadpis: 

Místní krajina 

Podle elektronické učebnice, strana 87, vypracuj do sešitu úkoly pro skupinu A. 

Pokus se zjistit co nejvíce informací (pokud nebudeš mít úplně všechny, nevadí). 

Nebudeme pracovat ve skupinách, ale jednotlivě, do muzea nemusíš. 

Odkaz pro vstup do elektronické učebnice. 

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis8_2/Zemepis8_2.mc&pageord=43 

Úkoly nemusíš posílat, zkontrolujeme je společně (v červnu nebo v září) 
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8. ročník chemie - zadání úkolů na 8.6.-12.6. 

Vyučující: Jana Navrátilová ml.  

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

 

 

1. hodina- Názvosloví solí- učebnice str.78 a 79 nastudovat ( zatím jen tvorbu vzorce z názvu), 

projít si následující videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=bMyx-Q75NrU   

https://www.youtube.com/watch?v=-sZCTiq5sME  

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

https://www.youtube.com/watch?v=FNH_dCHVx_8 

 

 

 

2. hodinu- podle návodu, který jsi nastudoval(a) předchozí hodinu se pokus sestavit některé 

vzorce solí.  Na  

http://jane111.chytrak.cz/Chemie9.html si najdi kapitolu soli-pracovní listy na soli- list 4. 

V prvním odstavci máš mnoho zadání. Při každém zadání postupuj přesně podle návodu 

(tabulka v učebnici- tvorba vzorce soli z názvu aniontu kyseliny na str. 79). 
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Přírodopis 8. ročník 

Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz 

8. 6. – 12. 6. 2020 

 Začínáme opakovat anatomii lidského těla.  

 Vyberte si jeden obrázek a pošlete mi jej vyplněný zpět na email do čtvrtka 11. 6. do 12:00 

1. Hodina – kostra a svaly 

Kostra - opakování 

Do mapy doplň čísla názvů kostí. 

 

 

 

1. Lebka 
2. Páteř 
3. Hrudník 
4. Kost pažní 
5. Kosti zápěstní 
 

6. Kosti záprstní 
7. Články prstů 
8. Kost klíční 
9. Lopatka 
10. Hrudní kost 

 

11. Kost loketní 
12. Kost vřetenní 
13. Pánev  
14. Kost stehenní 
15. Čéška  

16. Kosti zánártní  
17. Články prstů  
18. Kost holenní  
19. Kost lýtková 
20. Kosti nártní 
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Kosterní svaly - opakování 

Do obrázku doplň čísla názvů svalů. 

 

 

1. Zdvihač hlavy 
2. Sval trapézový 
3. Deltový sval 
4. Velký prsní sval 
5. Dvojhlavý sval pažní 

6. Trojhlavý sval pažní 
7. Šikmý sval břišní 
8. Přímý sval břišní 
9. Dlouhý sval stehenní 
10. Čtyřhlavý sval stehenní 

11. Sval trapézový 
12. Široký sval zádový 
13. Velký sval hýžďový 
14. Dvojhlavý sval stehenní  
15. Trojhlavý sval lýtkový 

 

 

 

 

 

 

 



2. Hodina – dýchací soustava a srdce 

Orgány dýchací soustavy - opakování 

Do slepé mapy dýchací soustavy vepiš čísla jednotlivých orgánů. Čísla vepisuj přímo do obrázku. 

 

 

1. dutina nosní 
2. nosohltan 
3. hrtan 
4. průdušnice 
5. průdušky 

 

6. průdušinky 
7. pravá plíce 
8. levá plíce 
9. bránice 
10. hlasivky 

 

 

 

 

 

 

 



Stavba srdce - opakování 

Do slepé mapy srdce vepiš čísla jednotlivých částí. Čísla vepisuj přímo do obrázku. Část srdce a 

cévy, kde protéká krev bez kyslíku vybarvi modře, a část cév, kde protéká krev s kyslíkem vybarvi 

červeně. K cévám vyber zda vedou krev do srdce, nebo ze srdce. 

 

 

1. Pravá síň  
2. levá síň  
3. pravá komora  
4. levá komora  
5. mezikomorová přepážka  
6. cípaté chlopně 

 

7. horní dutá žíla  
8. dolní dutá žíla  
9. plicní žíly 
10. aorta  
11. plicnice 
12. poloměsíčité chlopně 

Do srdce / ze srdce 
Do srdce / ze srdce 
Do srdce / ze srdce 
Do srdce / ze srdce 
Do srdce / ze srdce 
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8. A, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 8. do 12. června 

1. hodina – přečíst učebnici strana 105 – do sešitu napsat zápis (vše patří do nadpisu první světová 

válka): 

Významné bitvy západní fronty-bitva u Ypres - poprvé použity bojové plyny, bitva u Verdunu - jedna 

z největších bitev války, bitva na Sommě - poprvé použity tanky. 

Ruská revoluce-proti válce se v Rusku zvedla vlna nepokojů, která vedla až k odvolání cara Mikuláše 

II. V únoru 1917. Situace využili bolševici v čele s V. I. Leninem, kteří dne 7. 11. 1917 uchvátili moc 

v Rusku. Podporu si Lenin získal slibem ukončení války a rozdělením půdy rolníkům. V březnu 1918 

uzavřelo Rusko mír s Německem.  

Závěrečná fáze války-V roce 1917 vstoupily do války USA, které se cítily ohroženy německými 

ponorkami. Americká pomoc na západní frontě byla rozhodující pro převahu Dohody. Na podzim 

1918 začala mírová jednání. Mírová smlouva byla podepsána 11. 11. 1918 v Compiegne. 

Výsledky války - otřeseny lidské ideály, rozpad čtyř monarchií, vznik nových států, nová technika.  

Přečíst učebnici strana 106 – 107, napsat podnadpis: České země za války, opsat rámeček ze strany 

107 dole: 

 

 

2. hodina – vyplnit formulář https://forms.gle/qvPKMWKaYmBiPEDR7 (do 11. června) 
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