
Zeměpis – 8. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 22. 6. do 26. 6. 2020   

Ochrana člověka za mimořádných situací 

Pročti si příručku, ke stažení na: 

https://www.mvcr.cz/clanek/ochrana-cloveka-za-mimoradnych-udalosti.aspx 

Příručka je dost dlouhá, ale nemusíš číst všechno. 

Můžeš se podívat na nějaká videa, například: 

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/17267/OCHRANA-CLOVEKA-ZA-MIMORADNYCH-UDALOSTI-1-DIL---

VYUCUJEME-NAPLNO.html/ 

https://www.youtube.com/watch?v=HioQGZY25Hk 

https://www.youtube.com/watch?v=R3kevpDFHcQ 

 

Společně dokončíme v září. 

 

Přeji pěkné prázdniny  
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8. ročník chemie - zadání úkolů na 22.-26.6 

Vyučující: Jana Navrátilová ml. 

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

  

 

Milí osmáci, 

během tohoto týdne si opakujte vypracováním PL v učebnici na str.84 a 85. Učebnice jste 

neodevzdávali, budete je potřebovat ještě na začátku příštího školního roku. Pokud jste si neofotili, 

nebo nedopsali všechny zápisy z distanční výuky, doplňte si v tomto týdnu. Sešit z chemie se zápisky 

budete potřebovat příští rok, tak jej v žádném případě nevyhazujte! 

Přeji všem krásné prázdniny.           

                                                                         Jana Navrátilová 

 



Přírodopis 8. ročník 

Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz 

22 .6. – 26. 6. 2020 
 
Už nic na vyplnění. Dokončit resty. 
Vyberte si video a podívejte se: Tělo v číslech 
https://www.youtube.com/results?search_query=t%C4%9Blo+v+%C4%8D%C3%ADslech 
https://www.youtube.com/watch?v=4eJ0lMZ7tB8 
https://www.youtube.com/watch?v=_dqd_m8z-qU 
https://www.youtube.com/watch?v=-VsFNuiArBM&t=442s 
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Fyzika 8. ročník 

Odehnalová Jitka 

Období do 22.-26. června 

 

Zkus opět doplnit shrnutí 

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH: Elektrický proud je uspořádaný p…………… 

n………………………… č………………… V kovových vodičích jsou jimi e……………………………… 

Značka této základní f………………………  v…………………  je……, základní jednotka se 

nazývá………………  (……) a měří se pomocí ……………………………  . Dohodnutý směr el. 

proudu v obvodu je od …………………………  pólu zdroje  

k  …………………………   

Nejčastější příčinou el. proudu je elektrické n…………………  – je to fyzikální veličina, 

jejíž značka je ……, hlavní jednotkou je……………  (……) , a měří se  ……………………………  .  

Elektrický proud má p………………………, t……………………, s……………………… a ch……………………… 

účinky. Elektrické s…………………… můžeme rozdělit podle účinků elektrického proudu 

na t……………………, s………………………, p……………………… a ch………………………. Každý 

s……………………… má vyznačen d……………  

a v……………………… napětí, ke kterému má být připojen.  

Schéma obvodu je z…………………………… obrázek, který zobrazuje pomocí s……………………………… 

z………………… součásti elektrického obvodu a způsob jejich spojení. Aby jednoduchý 

elektrický obvod správně pracoval, musí být napětí zdroje přibližně stejné jako napětí, 

pro které je určen s……………………… U některých s………………………… musí být zachována 

správná p………………… zdroje. Obvod musí být u…………………….  Jsou-li v elektrickém obvodu 

zapojeny spínače za sebou (s…………………), prochází proud jen v případě, že budou sepnuty 

v………………… spínače. Při spojení spínačů vedle sebe (p……………………) prochází spotřebičem 

proud, je-li sepnut alespoň j………… spínač. Při spojení spotřebičů za sebou bude všemi 

spotřebiči procházet s……………… e…………………………   …………………. Při spojení spotřebičů vedle 

sebe bude na všech s………………  e…………………………  …………………  



V……………………… se připojuje ke zdroji nebo spotřebiči – ……………………………… zapojení. 

A……………………… se zapojuje do elektrického obvodu – ……………………………… zapojení.   

Z…………… v elektrickém obvodu je v…………………… s…………………… vodičů, které vyřadí 

z obvodu s………………………… Dochází při něm k prudkému………………………  

e……………………………  p……………… Tepelné účinky mohou z…………………… okolní hořlavé 

předměty. Obvod se chrání proti z……………… p……………………… nebo j…………………… 

Elektrický odpor je f……………………  v………………… Pro její označení se používá písmeno 

…… Jednotkou odporu je ………… (……). Určitý odpor má každá součástka 

elektrického obvodu.  

U propojovacích vodičů a spojů vyžadujeme odpor co n……………………  

Při popisu činnosti jednoduchých elektrických zapojení jsme poznali fyzikální veličiny 

e…………………… n……………, e……………………… p…………, e……………………… o………… E……………………… 

p……………  v kovovém vodiči je při stálém o…………… přímo úměrný n…………… na koncích vodiče. 

Je-li n……………… na koncích vodiče stálé, je p………… nepřímo úměrný o…………… vodiče. 

O……………… zákon matematicky zapíšeme:   I = ……………   

Čím je vodič delší, tím ………………… má odpor (za předpokladu, že se jeho průřez 

nemění). Vodič s větším průřezem má ………………… odpor než vodič slabší 

(porovnáme-li vodiče ze stejné látky, stejně dlouhé a při stejné teplotě). Závislost 

odporu na dalších vlastnostech použité látky je dána vztahem …… = ……………… Odpor 

vodiče tedy ještě závisí na l………………, z níž je vodič vyroben. Konstanta …… se 

nazývá r……………………………… (m…………… elektrický odpor) – jeho jednotkou je 

………………………… (………). Odpor vodiče se také mění s jejich t………………… Zatímco  

u kovů odpor s rostoucí t………………………………………, u nekovových vodičů ……………… U 

některých slitin se odpor s t…………………………  prakticky  ………………………  

Pokud potřebujeme upravit velikost proudu v obvodu, zařazujeme do něj 

součástky, které se nazývají r………………………… Základní částí je k…………………… 

v…………………… nebo destička z i…………………… Na nich je navinut i………………………… 

d………………, který má poměrně velký odpor a je pokryt ochranným lakem.  



R……………………, jehož odpor je možno měnit, se nazývá r………………. Používá se ke 

z……………… p…………… v obvodu a jako d……………… n…………………  

Zdroje se mohou zapojovat do s……………… – tím získáme zdroj s vyšším napětím. Celkové 

napětí je rovno …………………… napětí jednotlivých zdrojů. Příkladem tohoto zapojení je 

p………………… baterie. Jen výjimečně se zdroje zapojují p…………………………… Tímto zapojením 

získáme zdroj, který může do obvodu dodávat vyšší ……………………… Takto jsou zapojeny 

desky u článku olověného a………………………………… 

Výkon elektrického proudu vypočítáme jako součin n………………… na spotřebiči a 

………………………, který spotřebičem protéká. Počítáme jej proto podle vzorce ………  =  

…………………   

Množství elektřiny vyrobené v elektrárnách a spotřebované ve spotřebičích je dáno 

elektrickou e…………………… – tu vypočítáme jako součin elektrického n…………………, 

………………………  

a d……………: E = ……………………, její jednotkou je ………………………………………………… (kWh)  

a  ………………………………………………  (MWh). El. energie odebraná z el. sítě se měří  

e…………………………………    

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S ELEKTRICKÝMI ZAŘÍZENÍMI: Všechny vodivé předměty,  

na kterých je nebezpečné napětí, musí být zakryty i……………………  (i………………… látkou) nebo 

musí být mimo dosah člověka. Vidíte-li poškozený i…………………… kryt nebo spadlý drát 

elektrického vedení, nedotýkejte se těchto předmětů a zavolejte dospělého. Jsou-li 

nablízku malé děti, zabraňte, aby se k takovým předmětům dostaly. Sami nikdy 

n…………………………… kryty z elektrických zařízení. Jsou-li v ohni elektrická zařízení, nesmí 

se hasit v…………… Při úrazu elektrickým proudem je nejdůležitější co nejrychleji 

p……………………… p…………… nejlépe v………………………… přívodní šňůry ze zásuvky nebo 

v………………………………… vypínače. Nikdy se nesnažte holýma rukama odtáhnout postiženého, 

elektrický proud by mohl zasáhnout i vás. 

 

 


