
8.B 

ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 11.5. do 15.5. 

 

 

Pondělí 11.5. 

1. V následujících hodinách se budete věnovat procvičování již probraného, začneme 

tvaroslovím – skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen. 

2. Sáhni po Honsigové, nalistuj stranu 53 – 54 a projdi si kapitoly 68 a 69 

3. Procvič si skloňování zde (všech pět cvičení): 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=%C4%8C

esk%C3%BD%20jazyk&search1=01.+Tvaroslov%C3%AD&topic=01.+Podstatn%C3%A1+jm%C3

%A9na+-+sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+jmen#selid 

 

Úterý 12.5. 

1.  Uč.s. 23/2 (do sešitu napiš jen tvary v závorkách) 

Středa 13.5. 

1. Uč.s. 23/2 (tvary ze závorek mi napiš DNES do e-mailu, tvary odděluj čárkami) 

 

Pátek 15.5. 

1. Pokračujeme vývojem české literatury, v Literární výchově jsme na straně 80, napište si do 

sešitu nadpis Humanismus a renesance; baroko – krátce charakterizuj tato období, určitě ti 

pomohou i následující videa: o renesanci  https://edu.ceskatelevize.cz/renesance-v-ceskych-

zemich-5e441a72f2ae77328d0a6cf0  a o baroku https://edu.ceskatelevize.cz/baroko-v-

cechach-5e441a8bf2ae77328d0a6d51 (v souvislosti s barokem  jste zaslechli cizí slovo 

„pompéznost – pompézní“, najdi ve správném online slovníku význam tohoto slova a zapiš si 

jej 

2. Napiš si Jan Blahoslav a k němu doplň čtyři informace 

3. Napiš si Jan Amos Komenský, sleduj toto video o Komenském 

https://edu.ceskatelevize.cz/jan-amos-komensky-5e441a8af2ae77328d0a6d4b vypiš si z něj 

alespoň čtyři informace (pro tebe nové, nebo pro tebe známé, jen doplněné) 

4. Ve videu o Komenském zazněla „cizí“ slova – exil, reformovat, pedagogické (pedagogika) – 

napiš mi (do e-mailu) význam těchto slov (pokud neznáš význam cizích slov, zabrousíš do 

konkrétního slovníku – je k dispozici online) 

5. Literární výchova s. 82 pozorně si přečti ukázku z Komenského díla Labyrint světa a ráj srdce 
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8. B 

MATEMATIKA 

Alexandra Samlíková 

samlikova@zsdolnikounice.cz 

od 11. 5. do 15. 5. 2020 

 

OPAKOVÁNÍ 

 

11. 5.  2020 

Početní operace 

Postupně zjednodušuj početní výrazy (musíš psát celý postup, ne jen výsledek!!!) 

3 ∙ (4 + 8) ∶ 9 =  

7 ∙ 14 − 72 ∶ 8 = 

Vyděl na dvě desetinná místa, urči desetinný zbytek a proveď zkoušku: 

5 508,35 : 9 = 

7 861,05 : 32 = 

 

12. 5. 2020 

Porovnávání desetinných čísel 

Vepiš znak správný znak  < ;  > ;  = 

3,35  3,035 

0,15  0,150 

1,099  0,99 

3,051  3,06 

 

 

 

 



Zaokrouhlování desetinných čísel 

zaokrouhli na setiny: 

851,458 =̇ ________________________________ 

189,901 =̇ ________________________________ 

zaokrouhli na desetiny: 

0,995 =̇ ___________________________________ 

182,554 =̇________________________________ 

 

 

13. 5. 2020 

Písemné sčítání a odčítání desetinných čísel 

Zapiš správně pod sebe a vypočítej: 

84,6 + 2 611,59 + 308 + 783,776 + 13 752,592 = 

2,36 + 11,291 + 0,5 + 52 + 14,898 = 

5 512,6 − 3 686,078 = 

95 434 − 78 899,568 = 

 

 

14. 5. 2020  

Dnešní úkol pošli nejpozději dnes tj. 14. 5. do 19:00! 

𝑆𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗 𝑡𝑟𝑜𝑗úℎ𝑒𝑙𝑛í𝑘 𝐴𝐵𝐶: 𝑐 = 5 𝑐𝑚;  𝛽 = 115°; 𝑎 = 35 𝑚𝑚 

(náčrtek, postup konstrukce, konstrukce, závěr) 

 

 

 

 

 



 

15. 5. 2020 

Převeď:   

2,5 𝑑𝑚 =  __________________𝑚  0,04 𝑑𝑚 =  _______________𝑚𝑚 

9 000 𝑐𝑚 =  ________________𝑚  1,5 𝑚 =  __________________𝑐𝑚 

0,06 𝑘𝑚 =  _________________𝑚  23 700 𝑚 =  _____________𝑘𝑚 

2 𝑘𝑔 =  _____________________𝑔  3 000 𝑘𝑔 = ______________𝑡 

0,5 𝑡 = _____________________𝑘𝑔  0,1 𝑘𝑔 = __________________ 𝑔 

10 𝑑𝑎𝑔 = ____________________𝑔                  2 𝑞 = _____________________𝑘𝑔 

 

V případě nějakých nejasností mě neváhejte kontaktovat. 



8.B  

ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

11. – 15. 5. 

 

Úterý 12. 5. 

- WB str. 52 cv. 1, 2 

- www.projectonlinepractice.com – Lekce 5 Our environment část Grammar 1-5 

 

Čtvrtek 14. 5. 

- WB str. 53 cv. 4, 5 

- www.projectonlinepractice.com – Lekce 5 Our environment část Vocabulary 1 -5, Skills 1-5 

 

Pátek 15. 5. 

- WB str. 53 cv. I can 

- www.projectonlinepractice.com – Lekce 5 Our environment část Test yourself 1-5 

- udělat online kvíz Test Unit 5: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfSBaK8a1t_cSitwPkoXgQVEJdPdxsfz_EwT9EpFjHD5xId

w/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

mailto:karbasova@zsdolnikounice.cz
http://www.projectonlinepractice.com/
http://www.projectonlinepractice.com/
http://www.projectonlinepractice.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfSBaK8a1t_cSitwPkoXgQVEJdPdxsfz_EwT9EpFjHD5xIdw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfSBaK8a1t_cSitwPkoXgQVEJdPdxsfz_EwT9EpFjHD5xIdw/viewform?usp=sf_link


8.B 

Německý jazyk 

Aneta Valentová, valentova@zsdolnikounice.cz 

11.5. – 15.5. 

Montag  11.5. 

Zopakuj si dny v týdnu, ať je bezpečně umíš. 

Učebnice str. 32 / cv. 1 

Přečteš si článek o Alexovi , přeložíš a doplníš správné odpovědi ve cvičení b) 

Toto cvičení vyfotíš nebo naskenuješ a pošleš na můj email (Messenger). 

 

Mittwoch 13.5. 

Pracovní sešit str. 33/3,7 

Doplníš si svůj rozvrh hodin a odpovíš na otázky ve cvičení 7. 

Toto cvičení vyfotíš nebo naskenuješ a pošleš (email / Messenger ). 

 

Pokud něčemu nebudeš rozumět, napíšeš na můj email nebo na naši skupinu 

na messenger. 

Naučíš se slovíčka v PS na str. 41 / Seite 32 

Procvičovat si můžeš na www.skolasnadhledem.cz kód 503 032 – 503 033 

mailto:valentova@zsdolnikounice.cz
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8.B  

RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

11. – 15. 5. 

 

Pondělí 11. 5. 

- opsat si do slovníčku slovíčka z učebnice str. 57 – druhá část (s.52-53) + chata a patro ze třetí části 

- přečíst si v učebnici na str. 51 cvičení 2B (jaké jsou koncovky příd. jmen) 

- na interaktivní učebnici www.mcourser.cz udělat: 

 - učebnice: 5A: 6A 

        5Б: 8 

 - pracovní sešit: 60-61: 5B, 6, 7, 8A, 8B, 9, 10 

 

Středa 13. 5.  

- PS str. 60 cv. 5B, 6A, 7 

- PS str. 61 cv. 8B, 9, 10 

mailto:karbasova@zsdolnikounice.cz
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Fyzika- 8. Ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 11.-15. Května 2020 

 

Tento týden se podíváme na nové učivo. Mezi tím se nám určitě trochu srovná 

v hlavě učivo o sériovém a paralelním zapojení rezistorů. 

Kdo má zájem a učivo stále nepochopil, nabízím konzultaci online na zoomu v úterý 

v 10 hodin. Budu se na vás těšit. 

 

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 

 

 Vašim úkolem je přečíst si o reostatu, zapsat do sešitu zápis a podívat se na video. 

Do sešitu zapsat: 

1. co je to reostat 

2. užití reostatu ( i schéma zapojení rezistoru) 

 

 

 

REOSTAT ~ POTENCIOMETR

K řízení (regulaci) el.proudu nebo ke změně velikosti el.napětí

v el.obvodu používáme rezistory.

Rezistor s proměnným el.odporem → potenciometr.

Potenciometr s vyššími technickými parametry (regulace velkých

proudů) → reostat.

 

mailto:Odehnalova@zsdolnikounice.cz
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Reostat – proměnný el.odpor se třemi kontakty (A, B C):

A, B – pevný kontakt připojení

C – pohyblivý kontakt připojení

Schematická značka:

 

POPIS REOSTATU

Na válci z izolantu je navinut odporový drát, zakončený dvěma 
svorkami – A, B. 

Třetí svorka reostatu – C je spojena s vodivým kontaktem 
(jezdcem), který se posunuje po drátě (nebo vodivé vrstvě) 
reostatu. 

Posunováním jezdce reostatu se mění odpor mezi krajní svorkou 
reostatu a jezdcem.

 



UŽITÍ REOSTATU 

1. Reostat jako regulátor elektrického proudu

 posouváním jezdce vpravo zařazujeme do el.obvodu větší 

délku drátu reostatu – zvětšujeme el.odpor, a tak 

zmenšujeme velikost el.proudu protékajícího el.obvodem

2. Reostat jako dělič elektrického napětí

 závity reostatu můžeme přirovnat k vodičům zapojeným za sebou 
→ čím více závitů, tím větší zařazené napětí

K pochopení učiva je dobré si pustit video: 

https://www.youtube.com/watch?v=tibOvIKwLmY&pbjreload=10 

https://www.youtube.com/watch?v=tibOvIKwLmY&pbjreload=10


RŮZNÁ TECHNICKÁ PROVEDENÍ REOSTATŮ

 

Můžete si pročíst i učebnici od str. 107 dole po str. 108 



8. B, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 11. do 15. května 

1. hodina – nadpis - svět na přelomu století, přečíst strany 98-100, do sešitu nalepit mapu a tabulku 

ze strany 100 dole: 

 

2. hodina – opakovací videa: 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-odhalena-socha-svobody-28-rijen-

1886-153142 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-bitvy-u-little-bighornu-25-cerven-152642 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-otevrena-eiffelova-vez-6-kveten-

151212 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-se-potopil-titanic-15-duben-150882 
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Zeměpis – 8. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 11. 5. do 15. 5. 2020   

Zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 

OLOMOUCKÝ KRAJ 

Krajské město:  OLOMOUC 

Nejvýznamnější sníženina:  Hornomoravský úval 

- úrodné půdy 

- intenzivní zemědělství 

Typické plodiny: sladovnický ječmen, cukrová řepa 

Haná: svébytná národopisná oblast 

 

Nejvýznamnější pohoří:  

- Jeseníky – nejvyšší na Moravě 

Praděd – leží na hranici s Moravskoslezským krajem 

 

Nejvýznamnější řeka  - Morava – přítok Bečva 

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně 

 

Olomouc – radnice – orloj  

   – sloup Nejsvětější Trojice (památka UNESCO) 

    – Flora – výstava zaměřená na zahradnictví 

Přerov – významná železniční křižovatka 

Turisticky atraktivní jsou především Jeseníky 

 

 

Učebnice strana 84 až 87, elektronická učebnice strana 75 až 77. 

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

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

NEZAPOMEŇ NA OBRÁZEK – OBRYSOVÁ MAPA 

Dlužím vám jedny známky. Nestačili jsme je zapsat, měli jste preventivní program. Dopíšu je co 

nejdříve do bakalářů. Známky v bakalářích budou základem pro známku na konci roku (doplněné o 

hodnocení distanční výuky). Pokud vám průměr nevychází podle představ, ozvěte se a uvidíme, co 

s tím. 

mailto:zoufaly@zsdolnikounice.cz
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8. ročník chemie - zadání úkolů na 11.5.-15.5. 

Vyučující: Jana Navrátilová ml.  

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

1. Hodina- Kyslíkaté kyseliny- pročíst tvorbu názvosloví na str. 71 

https://www.youtube.com/watch?v=SxP-2aG74lQ 

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

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

              https://www.youtube.com/watch?v=pol7RjnPQcM  

 

2. Hodina- procvičování názvosloví kyslíkatých kyselin: udělej si následující cvičení-zakryj si 

vždy jeden sloupeček ,  vypracuj a po odkrytí překontroluj. 

Kyselina    dusitá                                      HNO2 

             K. boritá                                        HBO2 

             k.jodistá                                       HIO4 

             k.bromná                                     HBrO 

            k. chlorečná                                 HCiO3 

            k. uhličitá                                      H2CO3 

            k. sírová                                        H2SO4 

            k. křemičitá                                  H2SiO3 

            k. manganistá                              H MnO4 

           k. selenová                                   H2SeO4 

           k.chromová                                  H2Cr O4 

         k. jodovodíková                              HI 

         k. bromičná                                    HBrO3 

 

 

k. siřičitá                                               H2SO3 

K. dusičná                                             HNO3 

mailto:navratilovaj@zsdolnikounice.cz
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k.osmičelá                                             H2OsO5 

k. chlorovodíková                                HCl 

 

Cvičení pro odeslání  ( u vzorců doplň názvu, u názvů vzorce) 

a)Cu S,  SO3,  Sn O2,  HF,  Li2O, K OH,  Fe2 O3,  AgI,  Na Cl,   Cu(OH)2,  Si O2,  As (OH)3 

b) hydroxid vápenatý, sulfid draselný, bromid nikelnatý, oxid hlinitý, hydroxid barnatý, kyselina 

bromovodíková, sulfid vanadičný, sulfid olovnatý, oxid dusičitý, chlorid fosforečný, sulfid stříbrný, 

hydroxid kobaltnatý 

  

 



Přírodopis 8. ročník 

Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz 

11. 5. – 15. 5. 2020 

1. Hodina 

 Téma menstruační cyklus a pohlavní choroby, pustit si video https://www.youtube.com/watch?v=oqgK0V84-

1A&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=17  14:31 min.  

 Opsat/vytisknout a nalepit zápis 

Menstruační cyklus 

Menstruační cyklus – cyklus růstu a odumírání sliznice 

stěny dělohy (příprava dělohy na zahnízdění vajíčka). 

Začíná menstruací (odloučení sliznice a vylučování s krví 

z těla ven). Trvá průměrně 28 dní. 

Ovulační cyklus – cyklus zrání vajíčka ve vaječníku. Začíná 

ovulací (uvolnění zralého vajíčka z vaječníku). Trvá 

průměrně 28 dní. Ovulace nastává kolem 13. dne 

menstruačního cyklu. 

Pohlavně přenosné choroby 

AIDS – způsobuje virus HIV, kapavka a syfilis – bakteriální 

2. hodina  

 Téma prenatální vývoj a těhotenství, pustit si video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Rq11NC1W3lw&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEk

Dt&index=19 22:40 min. 

 Opsat/vytisknout a nalepit zápis 

Oplodnění 

Při pohlavním styku se spermie dostává přes pochvu do dělohy a 

vaječníku, kde se setkává s vajíčkem, do kterého proniká. Spermie 

i vajíčko obsahují polovinu dědičné hmoty oproti ostatním tělním 

buňkám a jejich spojením může nový jedinec získat vlastnosti otce 

i matky. Může vzniknout i více nových jedinců: 

Dvojvaječná dvojčata – vznikají z 2 vajíček a 2 spermií, když se z 

vaječníku se uvolní více vajíček 

Jednovaječná dvojčata – vznikají z 1 spermie a 1 vajíčka. Při dělení 

vajíčka se shluky nových buněk od sebe oddělí a začnou se vyvíjet 

samostatně. 

 

Nitroděložní vývin jedince 

Po oplodnění se vajíčko zahnízdí do sliznice dělohy a dělí se. 

Těhotenství trvá 280 dní a končí porodem. Do 3 měsíce se nový 

jedinec označuje jako zárodek – embryo a od 3 měsíce jako plod – 

fetus (je uložen v plodových obalech a v plodové vodě). Ve sliznici 

dělohy se z oplodněného vajíčka vytváří placenta, přes kterou je 

vyvíjející se plod vyživován. 
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