
VIII.A - Učivo od 27.dubna – (v platnosti zůstávají úkoly i dřívější!!!) 

Český jazyk  
 

Mgr. Jana Ptáčková, v případě jakýchkoli dotazů, piště na e-mail: ceskyjazyk2000@gmail.com  

 

Pokud někteří žáci mají z důvodu dlouhodobější absence sešity u mě, piště na papír, pak se vše do sešitu nalepí.  

 

Všechny informace k domácí výuce zde: 

https://1zszateccestina8.tridnistranky.cz/prihlaseni/  

přihlašovací jméno: zak8 

heslo: cestina8 

Sledujte, úkoly a informace budu pravidelně aktualizovat.  

POZOR! Sledujete, pro jakou třídu je zadaný úkol – jsou rozdílné pro třídu 8. A a 8. B ☺ 

 

Anglický jazyk – p.u. Charvátová 

 

Uč. str.56 cv.b doplnit pomocí cv.1 

WB str.44 cv.2 doplnit dle cv.1 

opakovat nepravidelná slovesa z přední strany WB všechny tvary 

Každou středu od 11:00-11:40 hod budu online na  https://meet.vpsfree.cz/klarach8 

(případné nejasnosti můžou žáci konzultovat přes whats up,messenger,nebo email 

klarusinka.k@seznam.cz) 

 

Anglický jazyk – p.u. Štrossová 

      
Dobrý den,  

veškeré potřebné informace a domácí úkoly od teď najdete na těchto stránkách: 

http://1zszatecanglictina8a.tridnistranky.cz 

jméno: anglictina8A 

heslo: 2000anglictina8A 

 

Dějepis 
Pracujte s texty v učebnici Dějepis  pro 8. ročník 

 

Připomínám opozdilcům, kteří ještě neodevzdali minulé úkoly, že mají možnost to ještě 

napravit. Ponechávám tedy minulé zadání , na které navazuje nový test. 

Svět ve 2. pol. 19.století  



Str. 64  - 69  ( přečíst ) 

Vypracovat krátké poznámky do sešitu ( str. 67, str. 71) 

 

Druhá fáze průmyslové revoluce  
Str. od 72 - 75  + obrázky str. 77- 80 ( přečíst ) 

Vypracovat krátké poznámky do sešitu  ( str. 76 ) 

 

Opakování učiva  

Prohlédni si světové vynálezy a objevy  ( str.  77 – 80 ) ( děkuji) 

Děti , dávejte mi i ostatním  tipy na pořady TV , které teď často vysílají . Jestli se Vám něco 

líbilo, doporučte nám to také.  

Zápis do sešitu (zápis z učebnice ) 

Svět ve 2. pol. 19.století  67, 71 (( tučný zápis  v rámečku ) 
 

Průmyslová revoluce 76 ( tučný zápis  v rámečku ) 

 Nezahálejte, odpočiňte si, ale nezanedbejte důležitou látku z dějepisu. 

 Těším se na Vás . 
 

  Cokoliv budete potřebovat, pište. 

  Můj e-mail: Kumstyrovaj@seznam.cz              

                                                         

Děkuji  žákům za plnění domácích úkolů. 

 

Zajímalo  by mne , která látka z dějepisu Tě dosud zaujala a tvé krátké 

zdůvodnění proč . Napiš mi to nejméně na 3 – 4 řádky ( samozřejmě se můžeš 

rozepsat, ráda si to přečtu ) . Věřím, že některé období lidské historie je i pro 

tebe zajímavé. Moderní dějiny jsou ještě před námi, to si necháme na později.  

     

Kvíz pro dobrovolníky  : Přísně dodržuji karanténu, ale v jednom krásném slunečném dni 

jsem se vydala na výlet a objevila jsem krásné místo, které souvisí s naší výukou. Zkuste 

uhodnout, kde jsem obrázky pořídila.  

Indicie :    x   Můžeš se tam vypravit ze Žatce po vodě 

                   X  66,6 km ze  Žatce po silnici 

                   X  Ženský   premonstratský  klášter a kostel Narození Panny Marie 

                    X Žila tam Anežka Česká ( dcera Přemysla Otakara I., sestra Václava I. ) 



                    X První písmeno D, poslední písmeno Y 

                   X To už by mohlo stačit, věřím že uhodneš a pak si můžeš nalézt mnoho dalších                     

                       historických   zajímavostí . Možná , že si připomeneš pohádky a historické filmy, které se  

                      tam natáčely.   Když bude dost správných odpovědí, nejhezčí pohádku si spolu potom  

                      pustíme . 

 

 

                           

 

Úkol do 30.4. 

 

                                Průmyslová revoluce  2. fáze 

                                                                                ------------------------------------------------------------- 



1. Vytvořte  správné dvojice  : 

 

a) Telefon                                                                       A) T.A. Edison 

 

b) Nafukovací pneumatika                                           B) F. Zeppelin 

 

 

c) Řiditelná vzducholoď                                                C) J. Dunlop 

 

d) Bleskosvod                                                                  D) A.G. Bell 

 

 

e) Žárovka                                                                        E) B. Franklin 

 

f) Morseova abeceda                                                     F) R. Diesel 

 

 

g) Automobil s dieselovým motorem                          G) S. Morse 

 

h) Objev čtyř krevních skupin                                        H) A.B. Nobel            

 

                                                          

i) Vynález dynamitu                                                       CH) J. Jánský 

 

  

2. Podle kterého z uvedených vynálezů byla pojmenována cena udělovaná každoročně 

za nejlepší výsledky ve vědě, literatuře, za mír…?   ----------------------------------------------- 

 

 



3. Zjisti, kteří dva Češi tuto cenu získali a v jakém oboru  ---------------------------------------- 

 

 

---------------------------------------------------,  --------------------------------------------------------- 

 

 

       4)   Kdo byla Marie Curie Sklodowska ------------------------------------------------------------------ 

 

Úkol do 7.5.  

                         Svět v 19. století  

                                                                                           -------------------------- 

1) Kdo byl kdo ? Spoj osobnost s charakteristikou : 

 

a) Otto von Bismarck                                                               A) prezident 

 

b) Alexandr II.                                                                            B) car 

 

 

c) Abraham Lincoln                                                                  C) kancléř 

 

d) Napoleon III.                                                                         D) královna     

 

       

e) Viktorie                                                                                  E) císař 

 

                 

2)   Co dokážeš napsat  o následujících osobnostech  ( základní údaje ) ? 

Ferdinand I. ( V.)                   -------------------------------------------------------        

Královna Viktorie                 --------------------------------------------------------       



Abraham Lincoln               ---------------------------------------------------------          

             Karel Havlíček Borovský ----------------------------------------------------------- 

Otto von Bismarck        --------------------------------------------------------------- 

Giuseppe Garibaldi       -----------------------------------------------------------------    

František II.          ------------------------------------------------------------------------ 

                    

3) Pojmy : 

Absolutistická moc   ---------------------------- ------------------------------------------            

             Konstituční monarchie    -------------------------------------------------------------------                                         

Samoděržaví     --------------------------------------------------------------------------------                                                          

Ku – klux – klan  -----------------------------------------------------------------------------                                                       

Konfederace     ---------------------------------------------------------------------------------                                                        

             Sedící býk ---------------------------------------------------------------------------------------- 

             Nevolnictví ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Matematika  
Vše pro matematiku najdete na stránkách https://matematika8ana1zszatec.tridnistranky.cz 

 
Uživatelské jméno: matika8a 
Heslo: 2000amatika 
 

Fyzika 

 
Vše pro fyziku najdete na stránkách https://fyzika8na1zszatec.tridnistranky.cz 
 
Uživatelské jméno: fyzika8 
Heslo: 2000fyzika8 
 
 

Chemie 

 
Vše k chemii najdete na stránkách https://chemie8na1zszatec.tridnistranky.cz 
 
Uživatelské jméno: chemie8 
Heslo: 2000chemie 
 

 


