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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník 
 

TÝDEN 23.3. – 27.3.2020 
 
 
 

MATEMATIKA  
 
Vypočítej následující příklady na sestavování rovnic. Příklady počítej do školního sešitu a označuj 
tak, jako jsou označeny v zadání. 
 
85-1. Recitační soutěže se zúčastnilo celkem 45 žáků, přitom chlapců bylo o 11 méně než dívek. Kolik 
chlapců a kolik dívek se zúčastnilo soutěže? 
 
85-2. Tři pětiny stromů ovocného sadu jsou jabloně, jedna třetina stromů jsou třešně. Zbývajících 5 
stromů jsou hrušně. Kolik stromů je v sadu? 
 
85-3. Ochránci přírody se zavázali vyčistit tu část potoka, která patří do území jejich obce. V sobotu 
vyčistili jednu čtvrtinu délky celého potoka, v neděli pak 1,5 km, takže za víkend vyčistili potok 
v délce 4 km. Jaká je délka celého potoka? 
 
85-4. Z profilu trasy etapy cyklistického závodu lze vyčíst, že na dvou pětinách délky etapy trasa 
stoupá, na třech osminách klesá a zbytek etapy je v rovině. Kolik kilometrů měří etapa, jestliže délka 
stoupající trasy je o 4 km delší než délka klesající trasy? 
 
85-5. V uhelném skladu rozvezli obdrženou zásilku uhlí během tří dnů. První den rozvezli dvě pětiny 
zásilky, druhý den dvě třetiny ze zbytku a třetí den rozvezli 192 tun uhlí. Kolik tun uhlí rozvezli první 
den a kolik druhý den? 
 
85-6. Turista ušel během tří dnů 47 kilometrů. Druhý den ušel o 20% více než první den, třetí den o  
4 km méně, než druhý den. Kolik kilometrů ušel v jednotlivých dnech? 
 
85-7. Do celostátního kola jubilejního 40. ročníku matematické olympiády kategorie A postoupilo 78 
řešitelů. Počet řešitelů ze Slovenska byl o 10 větší než z Moravy, počet řešitelů z Moravy byl o 11 
menší než z Čech. Kolik řešitelů bylo z Čech, kolik z Moravy a kolik ze Slovenska? 
 
85-8. V trojúhelníku ABC je velikost úhlu alfa o 20° menší než velikost úhlu beta, velikost úhlu beta je 
o 8° menší, než velikost úhlu gama. 

a) Určete velikosti vnitřních úhlů tohoto trojúhelníku. 
b) Je tento trojúhelník tupoúhlý? 

 
 

ČESKÝ JAZYK 

Mluvnice: 
Téma ODVOZOVÁNÍ, učebnice str. 61 – 63 
-přečíst si žlutý odstavec na str. 62 a udělat výpisku do „gramatických pravidel“ 
-projít si cv. 62/2, 3 a 63/4a),b) 



 
Literatura – úkol je i na následující týden (na vypracování máte 14 dní) 
Prezentace v PowerPointu na zadaného autora: 
M. Čech: Charles Dickens 
V. Krátký: Anton Pavlovič Čechov 
Š. Pilecká: Fjodor Michajlovič Dostojevskij 
M. Polášková: Mark Twain 
 
Náležitosti prezentace: 
-do prezentace pište vlastní hesla, nekopírujte dlouhé části textu (je pak nepřehledná), můžete přidat i 
obrázky 
-bude obsahovat: 

• informace o autorově životě 
• zajímavosti o autorovi 
• nejdůležitější díla, některá se stručnou informací o čem jsou 

-prezentaci pošlete na můj e-mail pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz ke kontrole do 3. 4., buď bude 
v pořádku, nebo vám k ní napíši připomínky, které zpracujete. Bude na známky. 
 
Sloh: 
Úvaha na téma „Koronavirové prázdniny“ 
-do úvahy můžete zpracovat, co vám výluka vyučování přináší, jste rádi nebo neradi, že jste doma, je 
to potřebné nebo zbytečné opatření, můžete přidat i pohled rodičů… 
-náležitosti úvahy máte v učebnici str. 153-158 nebo ve slohovém sešitu 
-napište text ve Wordu a do pátku 27. 3. mi jej pošlete, já k němu přidám připomínky a pošlu nazpátek, 
vy text další týden přepíšete načisto a odešlete a já ho oznámkuji. 
 
 

NĚMECKÝ JAZYK 
 

- slovíčka PS strana 75 opakovat 
- přidat slovíčka PS 75 ke slovu buchen 
- učebnice cvičení 7/78 – 79 ústně 
- časování slovesa fahren – pozor na 2. a 3. osobu čísla jednotného – uč. cv.8/79 
- uč. 9/79 ústně 
- PS 5/69  všechno budou W- otázky, ptejte se na to, co je silně vytištěno 
- PS 6/70 

 
      Poznámka: Vypracovaná cvičení z PS vyfotit a poslat paní učitelce na e-mail. 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 

1. do neděle 23.3. splňte dalších 400 bodů v Duolingu  

2. Vyplňte pracovní list na nepravidelná slovesa a pošlete mi jej do neděle 23.3 k oznámkování 

na email marie.hruba@zsmskamyknv.cz 
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Doplň do tabulky chybějící políčka – Vy vyplňujte černě, ať se to lépe kontroluje 
 

Infinitiv Minulý čas  
(past simple) 

Příčestí minulé 
(past participle) 

Překlad 

   běžet 
eat    

  felt  
 paid   
   ztratit 

Understand    
 swam   

hit    
  had  
   kousat 
   krájet 

mean    
 put   
  thought  

ring    
 hurt   
   stavět 
  drunk  

hear    
 bought   

be    
   říci 
  written  
 kept   

find    
  smelt  
   bojovat 

grow    
 caught   
   Učit se 

make    
  kept  
 said   
  begun  

 

 



 

CHEMIE 

Vypracujte pracovní list a zašlete do 29.3. na email _marie.hruba@zsmskamyknv.cz 

Pracovní list bude oznámkován - v pracovním listu prosím o stručné odpovědi, bezmyšlenkovité 

kopírování z internetu bude hodnoceno snížením známky 

 

CH  8 tř. - pracovní list 3. týden – od 23.3. do 29.3. 
 

       1. Mezi významné pevné nekovy patří prvky se značkami: C, S, P. Doplň do tabulky   
           pomocí PSP údaje o těchto prvcích. 

 
 
2. 
 
 
 
 
 
 Vyplň 
tajenku 
 

1. Hnědočervený těžký kov. Tvoří slitiny bronz a mosaz. 

2. Alkalický kov s protonovým číslem 11. 

3. Plyn, který tvoří 78% atmosféry. 

4. Šedobílý, lehce tavitelný kov, používá se jako  

ochrana proti korozi. 

5. Zelenožlutý plynný halogen. 

6. Atomy téhož prvku, které mají stejný počet protonů,  

      ale liší se počtem neutronů. (jednotné č.) 

7. Název slitiny olova a cínu. 

8. Název slitiny mědi a zinku. 

9. Slitina, kde tvoří hlavní složku železo. 

10. Pevný magnetický kov, snadno podléhá korozi. 

. 

   Tajenka:  ………………………….. 
 
3. Napiš, jaké známe modifikace fosforu 

 
 
 
 

4. K čemu se používá červený fosfor? 
 
 

Název prvku Značka prvku Protonové č.  Počet el. vrstev   Počet val. el.  

     

     

     

     T       

   1        

  2         

   3        

  4         

   5         

   6        

7           

8           

  9         

  10         
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5. Kde v přírodě nalezneme čistou síru? 
 
 
 
 
 

6. Co to znamená, že je prvek biogenní? 

 

 

 
DĚJEPIS 

V učebnici „DĚJEPIS-NOVOVĚK 8. ročník základní školy“ si nastuduj kapitolu: 
 
 „České země v druhé polovině 19. století.“  
 
Kapitola začíná na straně 86 a končí na straně 89.  
 
Z uvedené kapitoly si udělej výpisky do sešitu dějepisu a odpověz si na otázky na konci kapitoly. 
 
 

ZEMĚPIS 

Str.21/ nakreslit do sešitu Obr.2 – „Typy věkových pyramid“  a ústně odpovědět na otázky 
k opakování( jsou 3), str.21. 
Str.22/doplnit k poznámkám v sešitu „ Co je azyl“ 
Str.23/nové učivo  Uprchlíci přečíst a písemně odpovědět do sešitu: 

- Jaké jsou příčiny migrace: 
- Kdo je to uprchlík: 
- 2 hlavní organizace pro migraci: 
- Odkud pochází nejvíce žadatelů o azyl v Evropě: 

 
OBČANSKÁ VÝCHOVA 

RODINA A ZÁKONY 
 
RODIČE A DĚTI 
- učebnice str. 48-50 – přečíst a udělat výpisky do sešitu podle následujících nadpisů 
 
AUTOKRATICKÁ VÝCHOVA 
LIBERÁLNÍ VÝCHOVA 
DEMOKRATICKÁ VÝCHOVA 
PĚSTOUNSTVÍ 
OSVOJENÍ 
PORUČENSTVÍ 
MEZINÁRODNÍ ADOPCE   



 
 

FYZIKA 
 

- prostudovat kapitolu Ochrana elektrických obvodů před zkratem a přetížením, učebnice strana 
53,54,55 

- do 29.3. zaslat na email učitele odpovědi na otázky 1 a 2 se znakem SOVA, 2 a 3 se znakem 
OTAZNÍK za tímto tématem 

 
 

PŘÍRODOPIS 

- přečíst v učebnici prvohory a udělat výpisky – učebnice s. 60 
 



Doplň do tabulky chybějící políčka – Vy vyplňujte černě, ať se to lépe kontroluje 

 

Infinitiv Minulý čas  
(past simple) 

Příčestí minulé 
(past participle) 

Překlad 

   běžet 
eat    

  felt  
 paid   
   ztratit 

Understand    
 swam   

hit    
  had  
   kousat 
   krájet 

mean    
 put   
  thought  

ring    
 hurt   
   stavět 
  drunk  

hear    
 bought   

be    
   říci 
  written  
 kept   

find    
  smelt  
   bojovat 

grow    
 caught   
   Učit se 

make    
  kept  
 said   
  begun  

 



CH  8 tř. - pracovní list 3. týden – od 23.3. do 29.3. 

 

       1. Mezi významné pevné nekovy patří prvky se značkami: C, S, P. Doplň do tabulky   

           pomocí PSP údaje o těchto prvcích. 

 

 

2. Vyplň tajenku 

 

1. Hnědočervený těžký kov. Tvoří slitiny bronz a mosaz. 

2. Alkalický kov s protonovým číslem 11. 

3. Plyn, který tvoří 78% atmosféry. 

4. Šedobílý, lehce tavitelný kov, používá se jako  

ochrana proti korozi. 

5. Zelenožlutý plynný halogen. 

6. Atomy téhož prvku, které mají stejný počet protonů,  

      ale liší se počtem neutronů. (jednotné č.) 

7. Název slitiny olova a cínu. 

8. Název slitiny mědi a zinku. 

9. Slitina, kde tvoří hlavní složku železo. 

10. Pevný magnetický kov, snadno podléhá korozi. 

. 

   Tajenka:  ………………………….. 

 

3. Napiš, jaké známe modifikace fosforu 

 

 

Název prvku Značka prvku Protonové č.  Počet el. vrstev   Počet val. el.  

     

     

     

     T       

   1        

  2         

   3        

  4         

   5         

   6        

7           

8           

  9         

  10         



 

 

4. K čemu se používá červený fosfor? 

 

 

 

 

5. Kde v přírodě nalezneme čistou síru? 

 

 

 

 

 

6. Co to znamená, že je prvek biogenní? 
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