
8.B 

ČESKÝ JAZYK 

Markéta Burianová, burianova@zsdolnikounice.cz 

Od 8.6. do 12.6. 

 

Pondělí 8.6. 

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) 

Úterý 9.6. 

1. Předložky uč.s. 54/8 (do sešitu) 

Středa 10.6. 

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. B 

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.B  

ANGLICKÝ JAZYK 

Eva Karbašová, karbasova@zsdolnikounice.cz 

8. – 12. 6. 

 

Úterý 9. 6. 

- z Quizletu si do slovníčku opsat lekci 6D 

- na Quizletu v lekci 6D udělat část Learn 

- WB str. 60 cv. 1 

- učebnice str. 74 – přečíst si článek a do sešitu Exercise book udělat cv. 3c na str. 75 

 

Čtvrtek 11. 6. 

- na Quizletu v lekci 6D udělat část Write a Test 

- WB str. 60 cv. 2, 3  

 

Pátek 12. 6. 

- na Quizletu v lekci 6D udělat část Match 

- VYJÁDŘENÍ vedlejší věty účelové se spojkou ABY  

 - vyjadřujeme pomocí spojky TO – I went to the shop TO by a snack. (Šel jsem do obchodu,  

           abych si koupil svačinu) 

- WB str. 61 cv. 4a, b 

- učebnice str. 75 cv. 6 – do sešitu Exercise book  
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Německý jazyk 

Aneta Valentová  valentova@zsdolnikounice.cz 

8.5 – 12.5. 2020 

Montag 8.5. 

Projdeš si všechna slovíčka od začátku roku. Ta, která si nepamatuješ si vypíšeš do sešitu a 

doučíš se je. Zkusíš si členy slovíček zapamatovat podle pomůcky, o které se ještě pobavíme 

na páteční online hodině. 

Mittwoch 10.5. 

Nové učivo učebnice str. 34 / Zapamatuj si (oranžová tabulka) 

Préteritum – jednoduchý minulý čas – naučíš se časování  sein a haben v préteritu 

Časování sloves HABEN a SEIN v préteritu (minulém 
čase) 

SEIN (být) 

Již víme, že sloveso sein         se č suje  epr videl ě. V préteritu používáme 

tyto tvary: 

osoba jednotné číslo množné číslo 

1. ich war / ç ˈv ː  /  wir waren  viː   ˈv ːʀən/  

2. du warst  duː ˈv ː  st/  ihr wart  iː   ˈv ː  t/  

3. er war  eː   ˈv ː  /  sie waren   iː ˈv ːʀən/  

  sie war   iː ˈv ː  /    

  es war /ɛs ˈv ː  /    

  Sie waren   iː ˈv ːʀən/  

Podívejte se     ěkolik příkl dů: 

Wo warst du? Wir haben ewig auf dich gewartet!  

Niemand war so glücklich wie ich!  

Es war ei  großer Schock für ihre Elter .  

Waren Sie da, als er kam?  
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Ve třetí osobě jed ot ého čísl  je výjimk  oproti pr videl ému č sová í – er war, 

nikoliv er wart. 

Das war  icht  ötig!  

War das ein Witz?  

Sie war immer d s schö ste Mädche  der Kl sse.  

HABEN (mít) 

Sloveso haben  h ːb  / se v mi ulém č se (préteritu) č suje t kto (modře jsou 

vy   če y tv ry  epr videl é): 

osoba jednotné číslo množné číslo 

1. ich hatte / ç ˈh tə/  wir hatten  viː   ˈhatən/  

2. du hattest  duː ˈh təst/  ihr hattet  iː   ˈhatət/  

3. er hatte  eː   ˈhatə/  sie hatten   iː ˈh tən/  

  sie hatte   iː ˈh tə/    

  es hatte /ɛs ˈh tə/    

  Sie hatten   iː ˈh tən/  

    

Ich hatte ei e  große  Hu d.  

Sie hatten  ber Glück!  

Was hattest du  um Mitt gesse , Schät chen?  

Ve třetí osobě jed ot ého čísl  je opět výjimk  oproti pr videl ému č sová í – er 

hatte, nikoliv er hattet. 

Er hatte ei e  Bäre hu ger.  

Sie hatte stä dige Probleme mit ihrem Freu d.  

Použití 

Z tímco u ji ých sloves se v (především mluve é)  ěmči ě při popisová í mi ulosti 

dává před ost spíše perfektu („slože ému mi ulému tv ru“) , tak u sloves sein a 

haben je m ohem č stější užití právě préterita („jed oduchého mi ulého tv ru“) . 

Znalost minulých tvarů těchto dvou sloves patří k naprostým základům 

němčiny. 



8.B  

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. B, 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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