
8.B 

ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 27.4. do 1.5. 

 

 

Pondělí 27.4. 

1. Máš ode mě zpětnou vazbu k mluvním cvičením, ke čtenářským deníkům, podívej se na ně 

tedy ještě jednou a zkus najít ty problémy, na které jsem Tě upozornila. Zkus to (pro sebe) 

opravit, napsat lépe. 

 

Úterý 28.4. 

1. Dnes sáhnete po Literární výchově a začneme se věnovat historii literatury české, pozorně si 

pročítej strany 71 – 76 (včetně ukázek ve světle oranžových rámečcích) 

2. Napiš si do sešitu literatury nadpis: Počátky literatury v českých zemích 

3. Vypiš si, co to je staroslověnština, zamysli se a napiš si, zda se osobnosti Konstantina a 

Metoděje nějak promítají do našich životů (napovím – ano, každý rok si je nějak připomínáme 

– jak?) 

4. Napiš si Hospodine, pomiluj, ny a poslechni https://www.youtube.com/watch?v=Esf-9zK1yl4 

5. Napiš si Svatý Václave a poslechni https://www.youtube.com/watch?v=ru_YE-SAVTU  

 

Středa 29.4. 

1. Napiš si do sešitu, zda existovaly (existují) nějaké situace, kdy se český lid obracel (obrací) 

k Václavovi a o co ho asi žádal (žádá)? 

2. Napiš si Kosmas, pozorně sleduj toto https://edu.ceskatelevize.cz/kosmova-kronika-

5e441a69f2ae77328d0a6c46 a zapiš si, kde psal (bydlel), jaké velké dílo vytvořil a proč se o 

tomto velkém díle pořád všude učíme? 

3. Na konci videa o Kosmovi je průřez naší historií až po současnost – napiš si, k čemu odkazují 

jednotlivé symboly (červená vlajka s kalichem, zbraně, ruce s kříži, bomby, střílení, česká 

vlajka, srp a kladivo, cinkání klíčů, modré vlajky s hvězdami) 

 

mailto:burianova@zsdolnikounice.cz
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8. B 

MATEMATIKA 

Alexandra Samlíková 

samlikova@zsdolnikounice.cz 

od 27. 4 do 1. 5. 2020 

 

27. 4. POVRCH VÁLCE 

 učebnice str. 46 – zelený rámeček - opsat do sešitu a naučit  

str. 46/příklady 1 a 2, nastudovat, opsat do sešitu 

 

28. 4. OBJEM VÁLCE 

učebnice str. 47 – zelený rámeček - opsat do sešitu a naučit 

str. 47/příklady 3 a 4, nastudovat, opsat do sešitu 

 

29. 4. učebnice str. 47/cvičení 1, vypracovat do školního sešitu 

 

30. 4. učebnice str. 47/cvičení 2, vypracovat do školního sešitu 

 

1. 5. Státní svátek 

 

 

V případě nějakých nejasností mně neváhejte kontaktovat. 

mailto:samlikova@zsdolnikounice.cz


8.B  

ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

27. 4. – 1. 5. 

 

Úterý 28. 4. 

- opsat si lekci 5C do slovníčku z Quizletu 

- na Quizletu udělat část Learn a Write 

- WB str. 48 cv. 1, 2 

 

Čtvrtek 30. 4. 

- na Quizletu udělat část Test a Match 

- WB str. 49 cv. 3, 4 

- udělat online kvíz na trpný rod v různých časech:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvrjAI2hxp44yOXCTX4iQuuTMrnTsuj-

G8X4jDneAGXQrtZA/viewform?usp=sf_link 

 

Pátek 1. 5.  

Státní svátek 

 

mailto:karbasova@zsdolnikounice.cz
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Německý jazyk  

Aneta Valentová   valentova@zsdolnikounice.cz 

Zadání úkolů na období  27. 4. – 1.5. 2020 

Kdo ještě nevypracoval google test, udělá tak do pátku 1.5.  

 

Pracovní sešit  str. 29/ cv. 6 

Přečteš si zadání , přeložíš si za pomocí slovníku, překladače… 

Z informací, které sis přeložil rozhodneš , zda věty pod článkem jsou správně ( R –richtig ) nebo 

špatně ( F – falsch ). 

Těchto osm vět si přeložíš a napíšeš pouze překlad do sešitu.  Pokud rozhodneš, že věta je špatně, 

připíšeš správnou odpověď. 

Příklad : 

Martin mag die Berge. (tuto větu nepíšeš, napíšeš do sešitu pouze toto ) 

1. Martin má rád hory.    R    (napíšeš R, protože je to správně) 

2. Martin je v horách jen v zimě.    F (falsch, věta je špatně, napíšeš správnou odpověď. ) 

Martin ist auch im Sommer in den Bergen. 

 

Takto budeš pokračovat. 

Vím, že je to obtížnější cvičení pro některé z vás. Kdo si nebude vědět rady, napíše, zavolá přes 

Messenger nebo na můj email. 

V tomto týdnu si zopakuješ všechna slovíčka od začátku roku, projeď si je hezky od strany 9 a která si 

nepamatuješ, vypiš si a douč. 

Procvičuj stále na www.skolasnadhledem.cz , kódy 503 005 – 503 031 

Měj se hezky.  
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8.B  

RUSKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

27. 4. – 1. 5. 

 

Pondělí 27. 4. 

- na Quizletu procvičit a zopakovat zvířata (животные) 

https://quizlet.com/499147313/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%

B5-flash-cards/ 

- pracovní sešit str. 55 cv. 23 

 

Středa 29. 4. 

- na interaktivní učebnici www.mcourser.cz udělat: 

 - učebnice 4B cv. 10, 11A, 12 

 - pracovní sešit str. 53 - 55 cv. 20, 22B, 23 

- učebnice str. 44 cv. 10 – přepsat do sešitu psací azbukou a poslat mě na mail nebo na messenger 

(do pátku 1.5. do 14:00) 
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Zeměpis – 8. ročník, Jiří Zoufalý, zoufaly@zsdolnikounice.cz, období od 27. 4. do 1. 5. 2020   

Zápis do sešitu (zapsat nebo vytisknout a nalepit) 

 

BRNO – druhé největší město ČR je: 

centrem soudní moci 

- Ústavní soud 

- Nejvyšší soud 

- Nejvyšší správní soud 

- Nejvyšší státní zastupitelství 

administrativní středisko 

-  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

-  Veřejný ochránce práv 

centrem vysokého školství 

Brno je známé: 

- pořádáním veletrhů 

- motoristických závodů 

- přehlídek ohňostrojů Ignis Brunensis 

- množstvím historických i současných staveb 

Hrad Špilberk, katedrála svatého Petra a Pavla, hrad Veveří,  

kašna Parnas – Zelný trh, vila Tugendhat, Galerie Vaňkovka  

Významný turistický cíl – Brněnská přehrada  

 

 

 

 

Využij elektronickou učebnici. Odkaz pro vstup (i bez registrace): 

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

Videa jsou na konci stránky. 

 

 

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


 

 

 

8. ročník chemie - zadání úkolů na 27.4.-1.5. 

Vyučující: Jana Navrátilová ml. 
e-mail pro případné dotazy: navratilovaj@zsdolnikounice.cz 
 

 

 

1.hodina  Nejprve si  vypracuj a odešli test  (Ctrl+klepnutím přejdeš na odkaz): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnu0OEcTLVFuiK4v2iOd7DtEH60XbirIeo9Qr4bKQQTKc

93Q/viewform?usp=sf_link                                                                                            

Potom začni nové učivo- Hydroxidy. Najdete je v učebnici na str.68 a 69. 

 Na stránce http://www.jane111.chytrak.cz/Chemie8.html si najdeš téma hydroxidy (květen), 

rozklikneš a obě stránky přepíšeš jako zápis do sešitu. Pod hydroxidy najdeš ještě pracovní list, opět 

rozklikneš a vyhledáš cv.7, které vypracuješ a odešleš ke kontrole.Jde o 2 sloupečky názvů a 

vzorců.Názvosloví hydroxidů najdeš také vysvětlené zde: 

  https://www.youtube.com/watch?v=HEr9bCqp_1w 

Vlastnosti a reakce:      https://www.youtube.com/watch?v=wuuKtgySlpM 

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

https://www.youtube.com/watch?v=kK0Zqm47hq0  

K opakování můžeš použít i učebnici a cv.1-3 na str.69  (pro kontrolu řešení str.106) 

 

2.hodina připadá na pátek (státní svátek), proto nezadávám žádnou další práci.  
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Přírodopis 8. ročník 

Michal Raus / raus@zsdolnikounice.cz 

27. 4. – 1. 5. 2020 

1. hodina 

 Téma pohlavní soustava, pustit si video https://www.youtube.com/watch?v=A94-

Te3J1M8&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=15 25:37 min. 

 Do sešitu opsat / vytisknout a nalepit zápis 

Rozmnožovací soustava 
Rozmnožování: 
Nepohlavní – nový jedinec vzniká z určité části jednoho rodičovského organizmu (řízky rostlin) 
Pohlavní – nový jedinec vzniká splynutím pohlavních buněk dvou rodičovských jedinců  

♂-spermie, ♀- vajíčko.  
 Mužské pohlavní ústrojí 
Varlata – párový orgán, uložen v šourku, ve kterém se tvoří pohl. buňky – spermie (ke zrání 
potřebují nižší teplotu, než je teplota těla 
Nadvarlata – uskladňují se zde zralé spermie, získávají pohyblivost, také je obohacuje výměšky  
Chámovod – spojuje nadvarle s močovou trubicí 
Předstojná žláza, semenný váček – obohacují spermie o sekret, vzniká tak semeno – ejakulát (Při 
určitém stupni dráždění dochází k vypuzování ejakulátu z těla ven). 
Zevní pohlavní orgán – penis (uvnitř jsou houbovitá tělesa, která po naplnění krví umožňují 
ztopoření penisu – erekci. 

 Z učebnice na str. 62 nakreslit obrázek mužského pohlavního ústrojí. Pro zajímavost vkládám 
uložení pohlavního ústrojí v mužské pánvi (pohled ze strany). 

Stavba mužské pánve 

1. Varle 
2. Nadvarle 
3. Chámovod 
4. Semenný váček, Cowperova žláza 
5. Prostata 
6. Močová trubice 
7. Houbovité (topořivé) těleso, penis 
8. Žalud 
9. Předkožka 
10. Šourek 
11. Močový měchýř 
12. Spona stydká 

 
 

 Připomeňte si sekundární pohlavní znaky muže, z hormonální soustavy a popřemýšlejte co je 
primárním pohlavním znakem. 

 

2. hodina 

 Třídě 8. A by v pátek 1. 5. odpadla hodina, tak druhou hodinu nezadávám ani 8. B. Podobně jako na 

Velikonoční pondělí, kdy hodinu přírodopisu neměla třída 8. B. 

mailto:raus@zsdolnikounice.cz
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8. B, Martin Bublák, bublak@zsdolnikounice.cz, období od 27. do 30. dubna 

 

1. hodina – nadpis – vznik Rakousko-Uherska – stručné výpisky ze strany 84 nahoře nad mapou, 

mapu z téže strany ofotit, nalepit pod zápisky, popřípadě vybarvit 

2. hodina – učebnice strana 97 – úkoly 3 a 4 – vypracovat, ve formátu word poslat na můj mail 

nejpozději 1. května 

 



Fyzika 8. ročník 

Odehnalová Jitka 

Odehnalova@zsdolnikounice.cz 

Období 27.4-1.5.2020 

 

Pracovní list vyplň a pošli do čtvrtka 30.4.2020 do 12 hodin ( jinak je úkol brán jako nesplněný) 

1. Napiš znění a vzorec Ohmova zákona. 
 
 
 

2. Převeď:
5,6 kV = ……….. V 
250 V = ……… kV 
0,4 A = ……..... mA 

230 mA = ……..A 
10 kΩ = ………Ω 
352 Ω = …….kΩ

3. Doplň tabulku: 

Odpor 25 Ω 0,1 Ω   10 kΩ 250 Ω  50 Ω 50 Ω 

Napětí 100 V  9 V 24 V 10 V  6 V 10 V  

Proud  0,2 A 0,3 A 800mA  100mA 0,1 A  200mA 

 
4. Zakresli sériové zapojení dvou spotřebičů se zdrojem napětí a spínačem. Do schématu 

zakresli směr proudu, voltmetr, kterým změříš napětí na zdroji a ampérmetr, kterým změříš 
proud v obvodu. Zapiš, co platí pro napětí v obvodu (U, U1, U2) a celkový odpor v obvodu (R, 
R1, R2). 

 
 
 
 
 

5. Vypočítej zbylé hodnoty proudu, napětí a odporu v obvodu. 
 

R1  R2 R1 = 12 Ω 
   R2 = 8 Ω 

         U = 6 V 
 
 
 R = …………………. 
 U1 = ………………… 
 U2 = ………………… 
 I = ………………….. 
 

6. Vypočítej zbylé hodnoty proudu, napětí a odporu v obvodu. 
 

R1  R2                     R3   R1 = 3 Ω 
     R2 = 2 Ω 

           U3 = 3 V 
         U = 6 V 
 
 R3 = ………………….    R = ……………………………. 
 U1 = …………………     I = …………………..  
 U2 = …………………  

+ - 

+ - 

mailto:Odehnalova@zsdolnikounice.cz


 

2. hodina 
Pročti si a zapiš přiložený zápis  
 

Paralelní zapojení rezistorů  

I2

A

+
-

R1 R2
V

Schéma paralelního zapojení rezistorů:

Rezistory o odporech R1 a R2 jsou 
zapojeny paralelně(vedle sebe).

Na rezistoru R1 je napětí U1. 

U1
Prochází jím proud I1. I1

Na rezistoru R2 je napětí U2. 

=U2

Prochází jím proud I2. 

Nerozvětvenou částí obvodu 
prochází proud I. Na zdroji je napětí 
U.

Vztahy mezi veličinami v tomto obvodu:

U = U1 = U2   ... napětí je ve všech místech nerozvětveného obvodu stejné

I = I1 + I2 ... proud procházející nerozvětvenou částí obvodu je roven
součtu proudů ve větvích

I

=U

 
 

Odvození vzorce pro výsledný odpor:

I = I1 + I2 
I = 

U
R

I1 = 
U1

R1

I2 = 
U2

R2

U
R

= U1

R1

+ U2

R2

U = U1 = U2

U
R

=
U
R1

+

U
R2

/ : U

1
R

= 1
R1

1
R2

+

Zlomky převedeme na společného jmenovatele.

1
R

=
R1+ R2

R1 . R2

Pokud se sobě rovnají zlomky, rovnají se i jejich 
převrácené hodnoty.

R =
R1 . R2

R1 + R2

 



 

Dva rezistory o odporech R1 = 10 Ω a R2 = 15 Ω jsou                                
v elektrickém obvodu zapojeny paralelně. Mezi svorkami 
každého z rezistorů je napětí 6 V. Vypočítej proud procházející 
prvním rezistorem, proud procházející druhým rezistorem, 
proud procházející nerozvětvenou částí obvodu a výsledný 
odpor.

R1 = 10 Ω
R2 = 15 Ω
U1 = U2 = U = 6 V 

I1 = ? A
I1 = U1 : R1

I1 = 6 : 10 
I1 = 0,6 A

I2 = ? A
I2 = U2 : R2

I2 = 6 : 15 
I2 = 0,4 A

I = ? A
I = I1 + I2

I = 0,6 + 0,4 
I = 1 A

R =
R1 . R2

R1 + R2

R = ? Ω

R = 10 . 15
10 + 15

R =
150
25

R = 6 Ω
Výsledný odpor paralelně zapojených 
rezistorů je menší, než odpory 
rezistorů ve větvích.

 
 
 
 

Pokud budeš s čímkoliv poradit, tak mi napiš. 


