VIII. třída
8. třída - učivo pro žáky v týdnu od 11. 5. do 15. 5. 2020
Fyzika

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU – učebnice str.161-163 přečíst, do sešitu přepsat žlutý
rámeček ze strany 163, příklad a řešení ze str.162
METEOROLOGIE – nová kapitola
uč. str. 182,183 – přečti si a udělej zápis:

Matematika

Tento týden se naučíš vypočítat obsah kruhu.
Na str. 32 najdeš vzorec pro výpočet obsahu kruhu a ukázkový příklad, jak se obsah
vypočte. Nic těžkého to není. Vzorec opíšeš, dosadíš hodnoty a vypočteš. Nezapomeň
na správné jednotky. Jedná se o obsah, budou to vždy jednotky čtvereční.
Propočti ze str. 32/ příklady 2 a 3.
Nezapomeň, pokud znáš ve cv. 3 průměr, že musíš nejdřív vypočítat poloměr!
(nápověda: poloměr je vždy polovina průměru)

Dějepis

Úkol do dějepisu tento týden neposlal skoro nikdo, takže máte zapsáno
špatné slovní hodnocení. Někteří z vás alespoň poslali referáty, za ty
mají zapsané jedničky.
Tento týden si probereme a zapíšeme jednu důležitou událost v USA.
Nadpis „Americká občanská válka“
Podnadpis „Sever proti Jihu“
„Unie proti Konfederaci“
Rozdělíte si stránku svisle na tři části, vlevo bude napsáno Unie, vpravo
Konfederace, uprostřed „heslo“. Na internetu si najdete vlajky obou
soupeřů a nakreslíte je do správného sloupce. Dále do těchto sloupců
najdete a doplníte uvedená slova:
Prezident, státy, průmysl (ano x ne), zemědělství, otroci. Hlavní město,
počet obyvatel. Vyhrané bitvy, generálové.
Vzor:
Unie
Abraham Lincoln

heslo
prezident

Doporučený film pro toto období: Tanec s vlky (7 Oscarů)

Konfederace
Jefferson Davis

Německý
jazyk

Anglický
jazyk

Několik z vás mi poslalo ofocené úkoly, takže prozatím mají u mne
zapsané jedničky. Úkolem tohoto týdne je zvládnout alespoň základy
minulého času.
Do školního i pracovního sešitu (str. 56 nahoře) si opíšete a naučíte
časování sloves být a mít.
Celý základ je v PS v přehledu gramatiky na str. VI. – preteritum.
Je to podobné angličtině.
Anglicky – byl jsem – I was – německy Ich war.
V PS na str. 57 uděláte cvičení 1a. Vše nafotíte a opět pošlete. Budu
hodnotit.
Kdo nemá, dopíše si slovíčka pro V. lekci.
Nezapomeňte, že se blíží termín referátů, budete mi je od 11. května
posílat na email.
1. Odpověz celou větou na následující otázky. Překlad otázek najdeš
vedle v závorce. Odpovědi na kontrolu mi pošli na e-mail
jancakunova@gmail.com
What is your favourite food? (Jaké je tvé oblíbené jídlo)?
What time do you usually have breakfast? (V kolik hodin obvykle snídáš?)
What did you have for breakfast this morning? (Co jsi měl dnes na snídani?)
Which do you prefer chicken meat or pork meat? (Co máš raději – kuřecí maso
nebo vepřové?)
What food is unhealthy? (Které jídlo je nezdravé?)
What food is healthy? (Které jídlo je zdravé)
Do you sometimes overeat yourself? (Přejídáš se někdy?)
What do you like to drink? (Co rád piješ?)
Name ten kinds of fruit: (Vyjmenuj deset druhů ovoce)
Name five kinds of vegetable: (Vyjmenuj pět druhů zeleniny)
How often do you eat fast food? (Jak často jíš fast food?)
Are you a couch potato? (Jsi pecivál?)
What should we eat if we´d like to lose weight? (Co bychom měli jíst, když
chceme zhubnout)?
2. Přelož následující text do češtiny. V případě nejistoty použij online
slovník seznam.cz. Poté si zkontroluj překlad podle klíče pod textem

Hi! My name´s Alex. I always have a sandwich and tea for breakfast. My
favourite sandwiches are ham and tomatoes sandwiches. They´re delicious! And
I also like cheese sandwiches. On weekdays I have lunch at school. I take a
packed lunch with me. I have some sandwiches, an apple or banana and I
usually drink hot chocolate or tea. For dinner I have jacket potatoes with
cheese and some salad, pizza or fish and chips. But I like spaghetti the most
because it is my favourite food.
Klíč: Čau! Jmenuji se Alex. Na snídani vždycky snídám sandwich a čaj. Mé oblíbené sandwiche

jsou ty se šunkou a rajčaty. Jsou vynikající! A také mám rád sýrové sandwiche. Během všedních
dnů obědvám ve škole. Beru si sebou oběd v krabičce. Obědvám nějaké sandwiche, jablko nebo
banán a obvykle piji horkou čokoládu nebo čaj. Na večeři si dávám opečené brambory
(brambory ve slupce) se sýrem a nějaký salát, pizzu nebo rybu a hranolky. Ale nejvíce miluji
špageti,protože ty jsou mé oblíbené jídlo.

3. Napiš, jaké jídlo a pití vidíš na obrázku:

Výchova k
občanství

Učebnice str. 71. – 72. – Moc zákonodárná. Přečíst kapitolu z knihy, napsat
zápis do sešitu a zopakovat, zapsat především tabulku – PARLAMENT ČESKÉ
REPUBLIKY stř. 71..Vyfoťte zápis v sešitě a zašlete fotografii na email:
kohut@zsg.cz

Český
jazyk

Mluvnice – Spojovací výrazy v souvětí
Tentokrát je vašim úkolem pouze přepis cvičení 2/86 a doplnění
správných spojovacích výrazů (Tabulku některých spojovacích výrazů
najdete na straně 85 dole.)
Cvičení napište do sešitu nebo do Wordu a pošlete, jak už jste zvyklí, na
emailovou adresu buksova@zsg.cz
Téma: Pohlavní soustava – pohlavní soustava ženy
Učebnice: str. 63
Úkoly si napište do sešitu nebo si ji udělejte na počítači a do sešitu vložte. Práci
mi vyfoťte na mobil a odešlete na e-mail storkanova@zsg.cz .
Úkol č. 1: Popište obrázky pohlavní soustavy ženy (obrázky si vytiskněte a
nalepte nebo překreslete do sešitu)

Přírodopis

Úkol č. 2: Kterou část pohlavní soustavy ženy popisujeme?
• Je místem zahnízdění oplozeného vajíčka a místem vývoje nového
jedince • Produkují pohlavní buňky a ženské pohlavní hormony –

•
•
•
•

Chemie

Zeměpis

Slizniční řasa, která uzavírá vchod do pochvy před prvním pohlavním
stykem Pohlavní buňky ženy –
Místo zavedení penisu při pohlavním styku –
Místo putování vajíček do dělohy –

Úkol č. 3: Doplňte informace o vajíčkách
• Vajíčka jsou pohlavní buňky ………….. a vznikají ve ……………………. .
• Každý vaječník obsahuje asi ……. tisíc vajíček a to již při …………………. .
Dozrávat začínají v období ……………………… a jejich produkce končí v
období zvaném ……………….……………………. .
• Každý měsíc se uvolňuje ….. vajíčko a to střídavě z ………………. a
………………. vaječníku. Pokud nedojde k oplození vajíčka, vajíčko
odchází z těla ven spolu s ………………….. sliznicí. Jedná se o tzv.
…………………… .
Úkoly si napište do sešitu nebo si je udělejte na počítači a do sešitu vložte.
Práci mi vyfoťte na mobil a odešlete na e-mail storkanova@zsg.cz .
Téma: Soli – uhličitan vápenatý, dusičnany
Učebnice str. 100 – 101
Uhličitan vápenatý
Úkol č. 1: Podívejte se na pokus – důkaz oxidu uhličitého
http://www.zschemie.euweb.cz/prvky_II/prvky_II7.html - a zaznamenejte do sešitu
chemickou rovnici reakce, která při pokusu proběhla.
Úkol č. 2: Zakroužkujte (vypište) v nabídce minerály a horniny, které jsou
tvořeny uhličitanem vápenatým
kalcit
sádrovec
aragonit
bauxit
mramor
vápenec
apatit
dolomit
křída
vřídlovec
křemen
Úkol č 3: Jmenujte 3 vápencové oblasti v České republice. Čím jsou
významné?
Dusičnany neboli …………………… (doplňte jiný název)
Úkol č. 1: Dusičnany jsou součástí dusíkatých hnojiv. Proč je nutné půdu
hnojit?
Úkol č. 2: Jaké jsou klady a zápory hnojení půdy průmyslovými hnojivy?
Úkol č. 3: Které prvky z nabídky jsou důležitou součástí průmyslových
hnojiv?
Mn
Hg
Au
Zn
He
Fe
Cu
Mo
N
B
P
K
Úkoly si napište do sešitu nebo si ji udělejte na počítači a do sešitu vložte. Práci
mi vyfoťte na mobil a odešlete na e-mail storkanova@zsg.cz .
Téma: Moravskoslezský kraj – Obyvatelstvo a hospodářství
Učebnice: str. 106 - 108
Úkol č. 1: Přečtěte si kapitolu o obyvatelstvu a hospodářství v našem kraji a
poté se můžete vrhnout na plnění úkolů. Napište si do sešitu jednoduché
poznámky (v odrážkách)
Úkol č. 2: Opravte chybná tvrzení o Moravskoslezském kraji. Správná znění
všech vět si napište do sešitu.







Nejvíce zalidněná je ostravská průmyslová aglomerace a nejméně
osídlené jsou horské části Jeseníků a Beskyd.
Výrazně jsou zde zastoupeny dvě menšiny, polská a německá.
Těžba hnědého uhlí výrazně změnila ráz krajiny.
Lysá hora je nejvyšší vrchol kraje.
Kvalitní vápence se těží ve Štramberku a následně je zpracováván
v hutnictví a při výrobě cementu.

Úkol č. 3: Zajímavosti z našeho kraje. Odpovězte na otázky.
1) Co to jsou brownfields a v kterém městě je najdeme?
2) Co je to Beskydská sedmička?
3) Ze kterých přehrad čerpá pitnou vodu město Ostrava?
Úkol č. 4: Doplňte tabulku
VÝROBCE
Opavia
Kofola
Hyundai
Bandi
Tatra
Ostravar
MSV Metal
Brano

MĚSTO

VÝROBKY

Úkol č. 5: V Novém Jičíně se nachází jeden z našich významných oděvních
podniků. Jeho název je TONAK, což znamená továrna na ………. (tajenka).
Celou tajenku zaznamenejte do sešitu.
D
R
B
T

