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Třída 8. C 

 

 

ČESKÝ  JAZYK 

ÚVAHA – PRÁCE S TEXTEM 

 

Hamlet - ukázka: 

Být, či nebýt - to je oč tu běží, 

zda je to ducha důstojnější snášet 

střely a šípy rozkacené sudby, 

či proti moři běd se chopit zbraně 

a skoncovat je vzpourou.  

Zemřít – spát –nic víc - a vědět, že tím spánkem skončí 

to srdcebolení, ta sterá strast, 

jež patří tělu, to by byla meta 

žádoucí nade všechno. Zemřít – spát – Spát. Snad i snít? Á, v tom je právě háček!... 

 W. SHAKESPEARE: Hamlet, dánský princ 

Úkol: 

1. Připomeňte si (v sešitu na literaturu/na internetu) život a dílo nejslavnějšího dramatika 

všech dob Williama Shakespeara. 

2. Pozorně přečtěte ukázku. Přepište (vytiskněte a vlepte) nejslavnější ukázku do sešitu na 

sloh (nadpis ÚVAHA – W. Shakespeare: Hamlet + datum) 

3.  Sdělte vlastními slovy, o čem postava uvažuje.  

4. Reagujte vlastní krátkou úvahou (stačí pár vět) – Být, či nebýt? Co byste zoufalému 

Hamletovi poradili? Proč stojí za to ,,být“ a občas ,,snášet střely a šípy rozkacené sudby 

(=osudu)“? 



MATEMATIKA   

Opakování-vzorce, rozklad na součin-vytýkáním 

1) Zopakovat si algebraické vzorce (a + b)2, (a – b)2, (a + b)(a – b) 

(každý vzorec si napsat alespoň 3krát, pro lepší zapamatování)  

- uč. str.117/8 – vypracovat do sešitu 

vzor: (3x + 5)(3x + 5) = (3x + 5)2 = 9x2 + 30x +25 

2) Rozklad na součin: https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ 

3) do sešitu zapsat příklady na procvičení z videa (vypočítat samostatně, kontrola-video) 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

pí. uč. Tenglerová 

Guten Tag! 

V pracovním sešitě vypracuj: 

1. cvičení 14 (minidialogy)na straně 19 

2. cvičení 15 – Napište dopis spolužákům 

3. Poslech: Super Easy German 

https://www.youtube.com/watch?v=G3MeDOYgeO4&list=PLk1fjOl39-

53yooogv6RaJAK29mx7nz1d&index=6&t=0s 

pí. uč. Hellerová 

 PS: 8/15 – tvoř volně otázky 

Klíč k řešení cvičení: PS: 12/28 

 Die Leute treffen sich hinter dem Supermarkt. 

 Die Leute treffen sich in der Schillerstraβe. 

 Die Leute treffen sich an der Haltestelle. 

 Die Leute treffen sich neben dem Rathaus. 

 Die Leute treffen sich am Bahnhof. 

 Die Leute treffen sich im Café. 

 Die Leute treffen sich vor der Schule. 

 Die Leute treffen sich in der Bibliothek. 

 Die Leute treffen sich hinter der Post. 

 Die Leute treffen sich vor dem Kino. 

 

RUSKÝ  JAZYK 

Projekt „Pojezdka v Moskvu“ - Výlet do Moskvy 

Zadání projektu – viz učebnice str.59. Nemusíte dělat prezentaci, stačí forma dopisu 

kamarádovi/kamarádce do Ruska. Napište několik vět, jaké památky a jaká místa chcete v 

Moskvě navštívit (viz  pracovní sešit str.72/24).  

https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ
https://www.youtube.com/watch?v=G3MeDOYgeO4&list=PLk1fjOl39-53yooogv6RaJAK29mx7nz1d&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=G3MeDOYgeO4&list=PLk1fjOl39-53yooogv6RaJAK29mx7nz1d&index=6&t=0s


FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

V učebnici na s. 40 udělej cv. 4a, připoj odpovědi  a otázky 
Podívej se na 1. fialovou tabulku- vysvětluje shodu, která nastává v příčestí minulém- 

přidáním -e v ženském rodě, pokud máme sloveso être 

slovesa,která v passé composé vyžadují jako pomocné sloveso être, jsou dvě skupiny 

sloves- zvratná slovesa a pohybová  slovesa (pozor nejsou to všechna slovesa, kteá 

vyjadřují pohyb, ale  pouze určená slovesa), ta si vypiš do sešitu z 

videa: https://www.youtube.com/watch?v=bQsD5f86yYA 

v čase 2:20 na tomto videu  je domeček, který si překresli do sešitu a máš zde všechna 

pohybová "domečková" slovesa (18 sloves) 

 

DĚJEPIS 

Japonsko a Čína na konci 19.stol. (110-111) vypracuj do sešitu odpovědi na otázky: 
Japonsko 19.stol.: 

1. Jaké jsou japonské symboly(podle knihy!)? 
2. Jaké války a s kým vedlo Japonsko? (110/malá trojka) 

3. Jaké reformy provedl císař Macuhito? (použij růžový rámeček) 

Čína 19.stol. 

1. Co je "politika otevřených dveří"? 
2. Kdo jsou "boxeři"? 
3. Co je "zakázané město"? 
4. Jaké státy vyhlásily nezávislost v roce 1911/1912? 

5. Co stalo v roce 1912? 

Čína byla (a je) obrovským kolosem, který nestihl v 19.století zareagovat a držet krok 
především s technologickým vývojem a nakonec tato zkostnatělost zlomila vaz 
čínským císařům.Ti žili zcela uzavřeni a odtrženi od reality v zakázaném městě 
plném pletich a bojů o moc. Volitelně si můžete přečíst o "poslední čínské 
císařovně" https://www.extrastory.cz/kruta-cisarovna-cch-si-byla-despoticka-
vrazedkyne-nebo-jen-obet-propagandy.html, která byla prakticky vládkyní Číny od 
r. 1861 až do své smrti v 1908.  Zároveň vztah kolonialistů a tisíce let 
uzavřených (téměř starověkých) říší si můžete nasát z nedokumentárních filmů Anna 
a král (1999) /není o Číně, ale vystihuje dobu a kulturní střet/ nebo Poslední samuraj 
(2003) /Japonsko a Macuhitova reforma armády/. 
 

ZEMĚPIS 

8.C si prosím rozloží opakování do ostatních dnů, protože v pátek je státní svátek. Děkuji. 

učebnice str.69 / Opakování obyvatelstva a hospodářství ČR 

*Počet obyvatel naší republiky máte aktualizován v sešitu. 

https://www.youtube.com/watch?v=bQsD5f86yYA
https://www.extrastory.cz/kruta-cisarovna-cch-si-byla-despoticka-vrazedkyne-nebo-jen-obet-propagandy.html
https://www.extrastory.cz/kruta-cisarovna-cch-si-byla-despoticka-vrazedkyne-nebo-jen-obet-propagandy.html


*K opakování využijte učebnici od str. 49. Prohlédněte si i diagramy zopakujte si pojmy porodnost, 

úmrtnost, přirozený přírůstek a úbytek. %,  ‰  a věkovou strukturu obyvatelstva. Do které věkové 

struktury patříte vy, vaši rodiče a prarodiče? 

*Všechny odpovědi na otázky vyhledejte na mapách v atlasu. Tím opakujete i orientaci na mapě. 

*Věnujte prosím pozornost i průmyslu, zemědělství, dopravě a službám. 

*Prohlédněte si statistickou ročenku (viz odkaz). Jsou v ní statistické údaje za rok 2018. 

*V oddílu   4-2. Složení obyvatelstva podle pohlaví a jednotek věku v roce 2018 zjistěte, kolik mužů 

a kolik žen žilo k 31.12.2018 v ČR. Porovnejte a zapište si údaj do sešitu. 

https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-ceske-republiky-2019 

Děkuji, že studujete zeměpis a moc vám držím palce, abyste všechno ve zdraví a v pohodě zvládli. 

 

*Minulý týden jste opakovali podle otázek na str. 69, procvičovali práci s textem, diagramy a atlasem.  

*Dnes vám posílám pracovní list (PL) – opět práce s učebnicí, atlasem, diagramy. Pokud někdo máte 

možnost si PL vytisknout, vyplňte si ho, oskenujte nebo ofoťte a pošlete na moji emailovou adresu. 

Druhá možnost: PL si překopírujte do nového textového dokumentu, vyplňte (nejlépe barevně, 

např.modře) a pošlete mi ho v příloze na emailovou adresu: detinskaj.perina@seznam.cz.  

Protože PL děláte v „ hodině Z“, prosím o co nejrychlejší odeslání zpět. 

Zdraví, pohodu a poděkování, že studujete. JD 

 

Zeměpis 8.C                                    Pracovní list                           Podpis,tř. 

 

 

Práce s učebnicí a atlasem ČR 

 

*V ČR žije                               obyvatel     *Rozloha ČR je                             (doplňte i jednotku) 

 

*Hustota osídlení ČR                              (uveďte postup řešení a jednotku)  

 

 

 

*Vypište města ČR s více než 100 000 obyvateli 

 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-ceske-republiky-2019
mailto:detinskaj.perina@seznam.cz


 

*Učebnice str. 49 / obr.70b 

 

Najděte v diagramu jeden rok, kdy byla porodnost a úmrtnost stejná. Zapište  rok / ‰  

 

*Atl.str. 24 / Doprava 

 

Uveďte vždy první město za hraničním přechodem, do kterého vede z Prahy mezinárodní 

 

 rychlíková doprava (za město uveďte zkratku státu)  

 

 

 

 

 

 

*Z Prahy do Nürnbergu  pojedu po dálnici  č.          , projedu krajským městem 

 

a přijedu na státní  hranici s                                         . Podle grafického měřítka mapy odhadněte  

 

vzdálenost Praha – státní hranice (Rozvadov):                            km. 

 

*Učebnice str.52/ Průmysl hutní 

 

V textu vyhledejte a doplňte větu: Hlavní oblastí hutnictví  

 

 

Podle atlasu (mapa Průmysl) vyhledejte na Ostravsku další tři města s hutnickým průmyslem. 

 

 

 



*Atlas str. 22 

 

Podle diagramů Export / Import doplňte 

 

V r. 2011 jsme exportovali (vyvezli) na Slovensko zboží za                   mld a importovali (dovezli) 

 

zboží za                 mld.  Obchodní bilance ČR byla kladná / záporná (vyber) 

 

 

FYZIKA  

Měření elektrického proudu – opakování 

1) uč. str. 128/ otázky 1, 2) 3) – napsat otázku i odpověď 

2) uč. str. 128/ úkol 2 – přerýsovat tabulku do sešitu a doplnit chybějící údaje pro ampérmetry 

                                      znázorněné na str.127 na obr. 2.36 (nápověda: zopakovat si postup                                                                                                                                                 

měření proudu z minulé hodiny -27.4.) 

Pozor! Opravte si, prosím, poslední větu z minulé hodiny: odchylka měření na stupnici je polovina 

nejmenšího dílku, tj. 0,05 A (když nejmenší dílek je 0,1A, potom polovina bude 0,1:2 = 0,05A). 

 


