
8.B 

ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 18.5. do 22.5. 

 

Pondělí 18.5. 

1. Uč.s. 23/3, 4 (slova napiš do sešitu) 

Úterý 19.5. 

1.  Uč.s. 24/5 (do sešitu napiš jen tvary v závorkách) 

Čtvrtek 21.5. 

1. Uč.s. 24/7 (do sešitu si napiš věty, význam cizích slov najdeš opět ve slovníku cizích slov) 

 

Pátek 22.5. 

Jan Amos Komenský – život a dílo – hra se slovy  - vylušti a pošli DNES do mého e-mailu: 

1 – NODALRI SE 28. BANZŘE V REOC 1592 NA JNIÍŽ MAVORĚ. 

2 – BLY PGEDEGMAO, FOOLEMZIF A BMUSIKPE JDYTENO BSRARTÉK. 

3 – REČDOI MU UJÍRÍMA NA MRO A PO BĚVTI NA BÉLÍ HŘOE BLY PÁNNOSDERÁLOV. 

4 – MLEUS EITAVMOGR A PÝLABOV V RÝCHZNŮ ZÍCHEM (PLSKOO, ŠOKVDÉS, ALNEIG, URYH). 

5 – V PÉMOSLK MTĚSĚ LONŠE MU SELOŘH TŘĚMÉ CLÝE ČKOSE -LÝSNKAIT SOKÍVNL. 

6 – NÍNAZEPOMÁ NA VALTS, NÁBDÁA K BIJO POTRI HBŮRASKUMB.  

7 – NPALAS NÍDAKLAPŘ DALÍ: STĚV V OZACHBRE, BÁRAN JŮZYKA OVŘETÁEN, ŠOLKA HUOR, LYTINBAR 

SĚTAV A RJÁ SCERD. 

8 – ZEŘEML 15. LADOPISUT V RECO 1670 V AMASEDRMUT, PEŘHOBN JE V NENAURAD. 

Zdroj: www.rvp.cz 

 

 

mailto:burianova@zsdolnikounice.cz
http://www.rvp.cz/


8. B 

MATEMATIKA 

Alexandra Samlíková 

samlikova@zsdolnikounice.cz 

od 18. 5. do 22. 5. 2020 

 

Vzájemná poloha dvou kružnic 
 

 

Podívej se na video: 
https://www.youtube.com/watch?v=OUSC2RiURhI 

 
 
 
 
Zápis do sešitu: (zapsat a naučit!!!) 
 

Vzájemná poloha dvou kružnic 
 

 
* kružnice nemají společný žádný bod 
 
* kružnice mají společný jeden bod 
 
* kružnice mají společné dva body 



 
 
 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Vypracuj do sešitu: 

 

 

Práci si rozvrhněte na celý týden. V případě nějakých nejasností, mě neváhejte kontaktovat.  



8.B  

ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

18. – 22. 5. 

 

Úterý 19. 5. 

- opsat si slovíčka z Quizletu lekce 6A 

- na Quizletu udělat část Learn a Write v lekci 6A 

- WB str. 54 cv. 1, 2, 4 

 

Čtvrtek 21. 5. 

- na Quizletu udělat část Test a Match v lekci 6A 

- NOVÁ GRAMATIKA – 1. PODMÍNKOVÁ VĚTA (First conditional) 

 - ve WB na str. 80 si přečíst a zvýraznit část 6.1 

 - dovysvětlení: - věta vedlejší je v přítomném čase prostém a věta hlavní se tvoří pomocí  

    WILL/WON‘T 

   - př.: Pokud bude pršet, zůstanu doma. 

 Pokud bude pršet (věta vedlejší), zůstanu doma (věta hlavní) 

 If it rains (přítomný čas prostý), I will stay home (budoucí will)  

 Pokud nebude pršet, nezůstanu doma.  

 If it doesn’t rain, I won’t stay home. 

!!! Po IF (pokud) nemůže být will, tudíž musí být vždy v té druhé větě  

- WB str. 55 cv. 5, 6 

 

Pátek 22. 5. 

- učebnice str. 69 cv. 4 – přepsat do sešitu (celé věty) 

- WB str. 55 cv. 7 

- zahrej si Kahoot na 1. podmínkovou větu, využij odkaz: 

https://kahoot.it/challenge/08677089?challenge-id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-

4b624169be43_1588580509456 

- nebo běž na kahoot.it a zadej PIN: 08677089 

- Kahoot je otevřený do pátku 22. 5. do 14:00  

 

mailto:karbasova@zsdolnikounice.cz
https://kahoot.it/challenge/08677089?challenge-id=c14aea53-f4c5-4057-87d1-4b624169be43_1588580509456
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8. B, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 18. do 22. května 

1. hodina – vyplnit test (do 21. května): https://forms.gle/hR4YAjqPqWAendrm8 

2. hodina – nadpis – PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA (1914-1918), přečíst stranu 101, napsat do sešitu zápis: 

Dne 28. 6. 1914 se při návštěvě Sarajeva uskutečnil atentát na následníka rakousko-uherského trůnu-

Františka Ferdinanda d´Este. Krátce po atentátu, přesně dne 28. 7. 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko 

válku Srbsku, což znamenalo vstup evropských států do války a začátek první světové války. 

 

 

https://forms.gle/hR4YAjqPqWAendrm8


Fyzika 8. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období od 18.-22. květen 

Všechny vás moc zdravím a jsem moc ráda, že jsem se mohla s některými minulý týden vidět.  

Po úterní konferenci jsem se rozhodla, že učivo, těm co budou mít zájem, vždy vysvětlím.  Následně si 

zapíšete zápis a popřípadě vyplníte pracovní list. Myslím, že by to mohlo být pro vás velké usnadnění 

práce. Ti, co zájem nemají, budou pracovat jako doposud úplně samostatně.  

Možnost videokonference opět ve stejný čas úterý 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 

Téma pro tento týden:  Zapojování zdrojů elektrického napětí, vnitřní odpor zdroje 

Uč. Str. 111-113 – pročíst 

Str. 113- zápis do sešitu 

 

A nyní vypracuj pracovní list, který mi pošleš to čtvrtka 12 hodin 

 

mailto:Odehnalova@zsdolnikounice.cz
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Německý jazyk 

Aneta Valentová, valentova@dolnikounice.cz 

 

18.5 – 22.5. 

Montag 18.5. 

Zkontroluj si odpovědi ze cvičení 1b / str. 32 v učebnici: 

1F, 2R, 3F, 4F, 5R, 6F, 7R, 8F 

Do sešitu si zapiš řadové číslovky ( tabulka na straně 33 v učebnici Ordinalzahlen) 

1. der, die, das erste – první 

2. der, die, das zweite – druhý 

3. ………………. 

Číslovky se naučíš zpaměti. 

 

Mittwoch 20.5. 

Do sešitu si opíšeš otázky v tabulce v učebnici na str. 33 a příklady odpovědí. 

Wann? Kdy? 

Wie lange? Jak dlouho? 

Wie oft? Jak často? 

 Odpovíš do sešitu na otázky ve cvičení 5 na str. 33. 

Toto cvičení ofoť a pošli. 

Podívej se na další slovíčka v PS na str. 41 / Seite 33, 34 

Procvičovat můžeš stále na www.skolasnadhledem.cz 

Kódy 503 032 – 503 033 

Kdykoli se na mě obrať na našem Messengeru nebo na mém mailu 

valentova@zsdolnikounice.cz. 

 

 

mailto:valentova@dolnikounice.cz
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8.B  

RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

18. – 22. 5. 

 

Pondělí 18. 5. 

- v Rusku přízemí označují jako 1. patro (tudíž naše 1. patro je u nich 2.patro) 

- gramatika:  1 этаж   1 patro 

2, 3, 4 этажа  2, 3, 4 patra 

5,... этажей    5, .. pater 

 - dále si přečti gramatiku v učebnici na str. 53 rámeček u cv. 8A 

- na interaktivní učebnici www.mcourser.cz : 

  Učebnice: 5Б: 12, 13 

        5B: 14A, 14B, 14C, 16 

 

Středa 20. 5. 

- na interaktivní učebnici www.mcourser.cz : 

 Pracovní sešit: 62 – 63: 12, 13, 14, 15 

- pracovní sešit str. 62 cv. 12, 13, 14 

- pracovní sešit str. 63 cv. 15 

mailto:karbasova@zsdolnikounice.cz
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Zeměpis – 8. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 18. 5. do 22. 5. 2020   

Zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

Krajské město: Ostrava 

Povrch: Ostravská pánev 

Moravská brána 

Jeseníky 

Moravskoslezské Beskydy 

Nejvýznamnější řeka: Odra 

Krajské město – OSTRAVA, středisko průmyslu - především hutnictví 

Je také centrem: kultury, sportu, vzdělanosti, … 

Ostravsko: – těžba černého uhlí 

      – soustředění průmyslové výroby 

      – zhoršené životní prostředí 

Známá výroba: 

Kopřivnice – Tatra – výroba nákladních aut 

Nošovice – Hyundai, Radegast 

Krnov – Kofola 

 

 

Učebnice strana 88 až 91, elektronická učebnice strana 78 až 80. 

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

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zemepis8_2/Zemepis8_2.mc&pageord=39 

 

 

NEZAPOMEŇ NA OBRÁZEK – OBRYSOVÁ MAPA 

 

 

mailto:zoufaly@zsdolnikounice.cz
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8. ročník chemie - zadání úkolů na 18.5.-22.5.  

Vyučující: Jana Navrátilová ml. 

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

 

 

 

1. hodina- kyslíkaté kyseliny- pročíst učebnici na str.72-73, naučit.  Na odkazu 

http://jane111.chytrak.cz/Chemie8.html  si najdeš kapitolu kyseliny (květen) a jako zápis 

opíšeš (nebo vytiskneš a nalepíš do sešitu) 2.stranu-kyslíkaté kyseliny.   

Prohlédni si videa:  https://www.youtube.com/watch?v=ZBzWk-vlEBo 

https://www.youtube.com/watch?v=EOg3zrXU2BU  

https://www.youtube.com/watch?v=rOowgw9N2YQ 

https://www.youtube.com/watch?v=HgWIk8tkefE  

2. hodinu se věnuj procvičování názvosloví kyselin. Příští týden si napíšeme testík na teorii 

a názvosloví kyselin. Na tomto odkazu najdete PL na různé sloučeniny-4.tabulka obsahuje 

kyseliny: 

https://search.seznam.cz/?q=procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD+n%C3%A1zvoslov%C

3%AD+kysl%C3%ADkat%C3%BDch+kyselin&url=https%3A%2F%2Fbi-ch-

pripotocni.webnode.cz%2F_files%2F200000063-

e49e6e6925%2FN%25C3%25A1zvoslov%25C3%25AD%2520PROCVI%25C4%258COV%

25C3%2581N%25C3%258D.pdf&v=2&c=1&data2=7j0tXJv1JT7eM7fqEOeKmaLdGTym8f

6X962BbbuT8K8aIlvFKxYjMHuhMOV_WM0ut7iEsInQ0NZ9FmyT6rogY9U3wJ459nVLh

TmTuW_QzQSqf26yMKo0lsfIKM_ZV21oOcZt4JUB_fA7GQVk9Nsgp7pkVTq   

 



Přírodopis 8. ročník 

Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz 

18. 5. – 22. 5. 2020 

1. Hodina 

 Opakování pohlavní orgány https://forms.gle/xV4gknktiYGVZe6F8  

vyplnit a odeslat do středy 20. 5. 

 Téma postnatální vývoj, pustit si video https://www.youtube.com/watch?v=9zF842ef-

EA&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=20 12:47 min. 

2. hodina  

 Téma postnatální vývoj, pustit si video: 

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

Dt&index=21 15:23 

 Z učebnice na str. 65, popř. z videa si vypsat a časově vymezit období vývoje života po narození. 

 Úkol na přemýšlení:  

o Zamyslete se a zavzpomínejte, čím se liší období zvýšeného růstu u chlapců a dívek během 

období puberty. Ve které fázi puberty k němu dochází. 
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