
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA - 8. ROČNÍK 

TÝDEN 16. 3. – 20. 3. 2020 

***** 

FYZIKA 

 

Prostudovat Ohmův zákon pro kovy, učebnice strana 42-44. Poslat odpovědi na otázky v učebnici na 

straně 43 otázka 1 a 3 a na straně 44 otázka 4 na email učitele nejpozději do 22.3.  

 

MATEMATIKA  

 

Vyřeš následující příklady na sestavování rovnic: 

 

Př. 4-50. Petr, Lukáš a Markéta si rozdělují bonbony. Petr si vezme 1/6, Lukáš 1/9 a Markéta 1/4 a 

ještě jim zbude 17 bonbonů. Kolik je celkem bonbonů a kolik každý z nich má? 

Řešení: celkem 36, Petr 6, Lukáš 4, Markéta 9 

 

Př. 4-51. Nádoba na vodu byla naplněna do 4/5 svého objemu, pak z ní byly odebrány 3 litry a v 

nádobě zůstala přesně polovina jejího objemu. Jaký je objem nádoby a kolik v ní bylo vody? 

Řešení: 10 a 8 litrů 

 

Př. 4-52. Za určitý časový úsek se otočila minutová ručička o 210◦. Tento časový úsek jsme rozdělili na 

dvě etapy, kde první je o 5 minut delší než druhá. Jaké jsou tyto časové etapy? 

Řešení: 20 a 15 minut 

 

Př. 4-53. Jakubovi je 54 let a Jirkovi je 10 let. Za kolik let bude Jakub třikrát starší 

než Jirka? 

Řešení: za 12 let 

 

Př. 4-54. Provázek dlouhý 18m je potřeba rozřezat na 3 časti. Nejdelší část provázku je o 300 cm delší 

než polovina ze součtu zbylých časti. Nejkratší část je o 1/3 menši než středně dlouhá část. Jak dlouhé 

jsou jednotlivé části provázku? 

Řešení: 8m, 6m, 4m 

 

Př. 4-55. Tři kamarádi si rozdělovali peníze. První si vzal 2/5 z celkové částky. Druhy 5/8 ze zbytku. Na 

posledního zbylo 27 Kč. Kolik peněz měl druhý z nich? 

Řešení: 45 Kč 

 

Př. 4-56. Petr bude za 5 let dvakrát starší než Lukáš, kterému je 13 let. Kolik je Petrovi a kolik mu 

bude za pět let? 

Řešení: 31 a 36 

 



Př. 4-57. Máme dvě hromádky bonbonů. Na první je třikrát vice bonbonů než na druhé. Pokud 

odebereme z menší hromádky 18 bonbonů a přidáme je do větší, bude ve větší hromádce sedmkrát 

víc bonbonů, než v menši. Kolik je celkem bonbonů? 

Řešení: 144 

 

Př. M 8-2, str. 30-9. Test z matematiky obsahuje 20 úloh. Za každou správně vyřešenou úlohu dostane 

řešitel 3 body, za každou nesprávně vyřešenou nebo neřešenou úlohu se strhávají 2 body. Ondra 

získal 25 bodů. Kolik úloh vyřešil správně? Nápověda: Každá úloha testu je hodnocena. 

 

 Př. M8-2, str.30-10. Čtyřem lidem rozděl 700 chlebů. Prvnímu nechť se dostane 2/3 množství, 

druhému 1/2 množství, třetímu  1/3 množství a čtvrtému 1/4 množství. Kolik chlebů dostane každý z 

nich? 

 

Př. M8-2, str.30-11. Z roje včel usedne 1/3 na květech kadamových, 1/5 na květech silindhy. 

Trojnásobný rozdíl obou těchto čísel letěl na květy kutaje. Jedna včela poletovala ve vzduchu, 

přitahována líbeznou vůní pandamu a jasmínu. Pověz mi počet včel. 

 

PŘÍRODOPIS 

 

Charles Darwin – přečíst v učebnici a zajímavosti na internetu 

 

ČESKÝ JAZYK 

 

MLUVNICE: 

Zopakovat spojky, zapsat do sešitu „gramatická pravidla“ výpisky z obou žlutých odstavců v učebnici 

na str. 57 a 58, projít si cv. 58/4a), 59/5a), písemně do školního sešitu cv. 60/6 

 

LITERATURA 

Samostatná četba vybrané povídky od Boženy Němcové a zpracování jejího obsahu. 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

 

 naučit se slovíčka – PS str. 75 ke slovu místenka 

učebnice str. 78/5,6 ústně 

PS str. 69/3,4 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

splňte 400 bodů do duolinga 

kontrola bude probíhat 23.3.2020 vyučujícím online 

za 400 bodů je jednička, v případě nesplnění mínus 

 

 

 

 



DĚJEPIS 

 

V učebnici „DĚJEPIS-NOVOVĚK 8. ročník základní školy“ si nastuduj kapitolu: 

 „Habsburská monarchie v druhé polovině 19. století.“  

Kapitola začíná na straně 82 a končí na straně 85.  

Z uvedené kapitoly si udělej výpisky do sešitu dějepisu a odpověz si na otázky na konci kapitoly. 

 

CHEMIE 

 

 - učebnice str. 58, 59 - poznámky Uhlík 

 

ZEMĚPIS 

 

Věkové složení obyvatelstva 

učebnice str. 21 

udělat poznámky a naučit se 

Pohyb a migrace 

učebnice str. 22 

udělat poznámky a naučit se 

       

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

  

RODINA A ZÁKONY 

- učebnice str. 45-47 – přečíst, pomocí učebnice internetu vyplnit pracovní list a poslat zpět na email: 

michaela.souchova@zsmskamyknv.cz  do 22.3.2020 

 

………………………………………………………………………………………. 

PRACOVNÍ LIST  

 

JMÉNO:___________________________ 

 

1. Co je manželství? 

 

2. Co znamená VETO? 

 

3. Co znamená KLAUZULE? 

 

4. Zvýrazni červenou barvou správná tvrzení. 

Sňatek nesmí v ČR uzavřít 

 osoby starší 18-ti let 

 nesvéprávní občané 

 osoby mladší 18-ti let 

 cizinci, žijící na území ČR 

 osoby sociálně slabé 

 přímí příbuzní 



Práva a povinnosti manželů 

 hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí 

 v rodině musí mít hlavní slovo manžel 

 manželé nejsou povinni žít spolu 

 manželé si musí být věrni 

 rodičovská zodpovědnost leží převážně na matce dítěte 

 

5. Jaký je rozdíl mezi svatbou církevní a civilní? 

 

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

Další užitečné zdroje pro domácí vzdělávání: 

Zapni si „telku“ – program ČT2 – živě vysílané výukové bloky vedené vystudovanými pedagogy. 

Dopolední vyučování pro žáky 1. stupně ZŠ startuje od 16. 3. 2020 každý všední den od 9.00 h. 

„Odpoledka“ pro žáky 2. stupně ZŠ začíná od 12.00 h.  

Zábavně-vzdělávací program UčíTelka vzniká s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. Rozvrh vyučovacích hodin pořadu UčíTelka najdeš na https://www.ceskatelevize.cz. 

… 

http://nns.cz 

http://fraus.cz 

http://skolakov.cz 

http://onlinecviceni.cz 

http://pravopisne.cz 

http://skolasnadhledem.cz 

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/ 
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