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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník   

TÝDEN 30.3. – 3.4.2020 
 
 

MATEMATIKA 
 
 
Vypočítej následující příklady na sestavování rovnic. Příklady počítej do školního sešitu a označuj 
tak, jako jsou označeny v zadání. 
 
 
85-9. Obvod trojúhelníku ABC je 90 cm. Délka strany b je o 1 cm větší než délka strany c, délka 
strany c je o 31 cm větší než délka strany a. 

a) Vypočítejte délky jednotlivých stran trojúhelníku. 
b) Zjistěte, zda je tento trojúhelník pravoúhlý. 

 
86-10. Družstvo sklidilo 390 tun obilí. Pšenice bylo o 15 % více než ječmene, žita bylo o 126 tun méně 
než pšenice a ječmene dohromady. Kolik tun pšenice, kolik tun ječmene a kolik tun žita družstvo 
sklidilo? 
 
86-11. Tyč délky 90 cm chceme rozříznout na dvě části tak, aby delší část tyče byla o 2 cm kratší než 
trojnásobek kratší části. Určete délky obou částí tyče. 
 
86-12. Obvod rovnoramenného lichoběžníku je 32 cm. Rozdíl délek základen je 8 cm. Délka ramena je 
třetina délky delší základny. 

a) Určete délky základen a ramena lichoběžníku  
b) Vypočítejte obsah lichoběžníku 

 
 
 
 

DĚJEPIS 
Zadání domácí práce pro období od 30.3. – 24.4.2020 

 
Ve výše uvedeném období zpracujte následující témata uvedeným způsobem: 
 
1. Nikol  ......................... Třicetiletá válka, Důvody, Počátek, Průběh, Výsledek s důrazem na české 

 země, Upevnění vlády Habsburků po třicetileté válce 

2. Tereza  ....................... Velká Británie, Britské kolonie v Americe, Vznik USA 

3. Šárka  ........................ Prusko, Nástup Marie Terezie na trůn-okolnosti, Války o rakouské dědictví, 

 Sedmiletá válka, Prusko evropskou mocností, Reformy Marie Terezie a  

 Josefa II. 

4. Eliška   ....................... Velká francouzská buržoazní revoluce, Začátek, Důvody, Průběh, Nástup  

 Napoleona 



5. Jan  ............................ Vláda Napoleona Bonaparta, Napoleonské války v Evropě, Ruské tažení,  

 Exil Napoleona, Bitva u Waterloo, Jak kdy a kde Napoleon skončil,  

 Vídeňský kongres 

6. Simona  ...................... Průmyslová revoluce a vznik kapitalistické společnosti, Habsburská  

 monarchie za Metternicha, Národní obrození 

7. Michal ........................ Revoluční rok 1848, Porážka revoluce v roce 1848 

8. Vít  ............................. Habsburská monarchie v druhé polovině 19. století, České země v druhé  

 polovině 19. století 

9. Matylda ..................... Imperialismus a kolonialismus, Vzestup Spojených států amerických,  

 Kapitalistická společnost 

 
Způsob zpracování: 

• Úkol bude zpracovaný jako Power Pointová prezentace, počet snímků minimálně 18-20, 
maximálně cca 30-35, používat fotografie, mapy, popisy fotografií, téma roztřídit-strukturovat na 
…úvod, důvody, průběh, výsledek, poučení, závěr…atp. Celá  

• práce musí mít nějakou logickou strukturu, aby bylo možno se dané téma podle prezentace 
naučit, přednášet ho a pochopit to. 

• Autor musí umět vybrat to důležité a uspořádat to. Prezentace nesmí být chudá ani přeplácaná. 
• Téma čerpat z učebnice, z poznámek a z internetu. 
• Téma se může mírně překrývat s podobným tématem jiného žáka, pokud to bude nutné pro 

celistvost, návaznost a porozumění danému tématu. 
• K tématu vypracovat Pracovní list, což budou otázky k danému tématu, kterými se prověří 

znalosti daného tématu u ostatních žáků. 
• Autor prezentace bude svoji práci přednášet před třídou a zadá žákům k vypracování Pracovní list. 
• Jedná se většinou o opakování učiva 8. třídy, jenom 2-3 témata jsou nové učivo. 
• Prezentace a Pracovní listy zašlete nejpozději do 10.4.2020 na moji emailovou 

adresu…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz… k odsouhlasení. 
• Prezentace a Pracovní listy zkontroluji a zašlu vám připomínky k opravě a nebo práci odsouhlasím. 

Všechny práce by měly být odsouhlaseny do 24.4.2020. 
• Na prezentaci i pracovním listu bude jméno autora a datum zpracování. 
 
 
 

NĚMECKÝ JAZYK 
 
- opakovat slovíčka, přidat slovíčka z PS strana 75 ke slovu zubní kartáček 

- učebnice číst 10/79 - 80, 11/80 

- PS 7/70 

 
 

ZEMĚPIS 
 

Str. 24 – Lidské rasy, přečíst a udělat poznámky 
- jaké tři základní rasy jsou 
- každou rasu charakterizovat: procentuální zastoupení, původ výskytu a hlavní znaky 
- smíšené rasy (jsou také tři), jenom koho smíšením vzniknou 



- co je to rasizmus (krátce) 
- co je antisemitizmus 
- co je apartheid 

str. 25 – Národy, přečíst a udělat poznámky 
- co je národ 
-  co je národnost 
- který národ je nejpočetnější 
- co je národnostní menšina 
- příklad na národ bez vlastního státu 

 
CHEMIE 

 
1. Vytvořte křížovku z učiva, které máte v sešitě (od začátku roku do teď) – křížovka musí mít 

alespoň 8 řádků 

Pošlete mi na email do 5. 4. 2020 

2. Udělat zápis z učebnice – Uhlík (strana 58-59) 

 
ANGLICKÝ JAZYK 

 
1. Vyplňte pracovní list – v pracovním listu se vyplňují nepravidelná slovesa v minulém čase 

V učebnici Vám chybí tato dvě nepravidelná slovesa 

let – minulý čas je let – nechat, dovolit 

sleep – minulý čas je slept – spát 

 

2. Překlad rozhovoru učebnice str. 56 – překlad mi pošlete ke kontrole do 5. 4. 2020 

 
 

ČESKÝ JAZYK 
 

Mluvnice: 
Téma CITOSLOVCE, učebnice str. 63 – 65 
-přečíst si žlutý odstavec na str. 64 a udělat výpisky do „gramatických pravidel“ 
-projít si cv. 64/1,4a) 
-písemně do školního sešitu cv. 64/2 
 
Najít na internetu portál škola po škole nahoře vybrat záložku český jazyk, sjet níž (pod hru a 
reklamy) a vybrat záložku shoda podmětu s přísudkem, zopakovat si učivo 1. Jednoduchý podmět a 
vyplnit on-line cvičení. 
 
Literatura  
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. 
 
 
 

PŘÍRODOPIS 
 

- učebnice str. 55-57 druhohory-přečíst a udělat zápis do sešitu 

- Youtube-Cesta do hlubin Země solného dolu a dávných časů 

- Wielicka-doporučuji shlédnout  

 

 
FYZIKA 

 
V tomto týdnu prosím vypracujte přehlednou prezentaci o významných představitelích fyziky dle 
uvedeného rozpisu. V prezentaci bude zmíněn velmi stručný životopis vědce, jakými oblastmi fyziky 
se zabýval a jaké byly jeho nejvýznamnější objevy.  
Výslednou práci zašlete na můj email a já vám jí ohodnotím.   
 
Matylda – Michael Faraday 
Nikola - Nikola Tesla 
Šárka – Samuel Morse 
Eliška – Hans Oersted 
Simona – Benjamin Franklin 
Tereza – Georg Ohm 
Jan – Heike Kamerlingh Onnes 
Michal – František Křižík  
Vítek  - André Ampér 
 
 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
 
HOSPODAŘENÍ 

- projdi si prezentaci (v příloze – název EKONOMIE) a podle ní vypracuj pracovní  

list (v příloze – název TEST EKONOMIE) 

- vyplnění pracovní list pošli na e-mail michaela.souchova@zsmskamyknv.cz do 5.4.2020 

 

mailto:michaela.souchova@zsmskamyknv.cz


 
Irregular Verbs in the Past Simple Tense (gap-fill) 

1. Complete the gaps with an irregular verb in the past simple tense. Choose 
from: 

be, break, buy, come, drive, eat, feel, find, get, give, go, have, hear, hold, 

know, let, lose, make, put, read, ring, run, say, sleep, take, think, tell, write 

Note: you will need to use some verbs more than once: 
Dear Oséias  
I’m writing to tell you about something that happened yesterday. I__________ up at  
the usual time – about 10 am –__________ a shower and__________ breakfast. I  
__________ a big bowl of cereal and some toast and watched TV for a while. Then I  
__________ into the kitchen where I __________ a funny noise. I __________it  
__________ from behind the cooker. I __________ my tool box and moved the cooker  
out of the way.  
The noise__________ louder but I couldn’t see anything. I__________ my uncle to  

ask his advice. He__________ that he__________ it 
could be a gas leak. When I  
__________ this I just panicked! I __________ the 
phone down, __________  
outside,__________ in my car and__________ to the 
local police station. I  
__________ them about my gas leak but the constable 
__________ his patience with  
me. He__________ that I should have phoned the gas 
company. He__________ his  
report, then__________ the gas company for me.  

Then I remembered that my house doesn’t have gas – 
only electricity! I__________ really stupid 

and__________ that the constable would be angry with me for wasting his time, so 
I__________ out of the police station while he__________ still on the phone. 
I__________ home to try to find out what the noise__________. On the way 
I__________ a newspaper and I__________ about an escaped llama that  

__________ out of the city safari park last Wednesday.  

When I__________ home I__________ my key in the door, turned it,__________ 
inside and straight away__________ that funny noise again. I__________ my breath 
and opened the door slowly. Guess what? I__________ the llama hiding in my 
cupboard! I__________ him stay and he__________ in my garden last night. The 
snoring  

__________ so loud! This morning I __________ him back to the safari park. They  
__________ really pleased to see him again and __________ me a reward of £50!  
Hope you are well. Write soon and let me know how you are.  
 
Your friend,  
Jason. 





 Co se Ti vybaví, když se řekne ekonomie 
a ekonomika? 
Napiš na tabuli 

EKONOMIE – věda zabývající se 
ekonomikou 
 
EKONOMIKA – ekonomický život, 
ekonomická praxe, využívá teoretické 
poznatky ekonomie v praktickém životě 



• Potřeba je nedostatek, který pociťuje 
každý z nás. 

 
• Každý člověk má jiné potřeby. 
 
• Potřeby každého z nás stále rostou a 

vyvíjejí se. 
 



 Hmotné 
   př. jídlo, bydlení 
 
 Nehmotné 
   př. svoboda, 

přátelství 
 

 Fyzické 
   př. ochrana před 

zimou 
 Duševní 
   př. potřeba přečíst 

knihu 
 



 Předmětů 
 

Předměty, které vedou k 
uspokojení našich potřeb 
nazýváme STATKY 

 

 Činností 
 

Činnosti, které vedou k 
uspokojení našich potřeb 
nazýváme SLUŽBY 

 



Statky- předměty, které používáme k 
uspokojování svých  potřeb 
Jsou pro nás důležité 
 
 jsou to jednak předměty a látky, které 

vytvořila příroda (vzduch, voda,  
stromy..) 
 

 dále předměty a látky které vyrobili lidé 
(nábytek, oblečení, chléb..) 



Služby – užitečné činnosti, které jedni lidé 
provádějí pro druhé 
(ošetřování nemocných, oprava obuvi, 
obsluha v restauraci..) 
 



Statky: 
 
a) hmotné statky – věci materiální povahy 

(boty, počítač, rohlík..) 
 

b) nehmotné statky – jsou duchovní výtvory  
    ( např.počítačový program, píseň…)  
 
 



a) Statky volné: kdykoli nám jsou k 
dispozici, (denní světlo, písek na poušti, 
vzduch, mořská voda…) 
 
b)Statky vzácné: Pouze v omezeném 
množství. Pokud jsou vyrobené – výrobky. 
(výrobky, ropa, elektřina)  



Přiřaď do tabulky, co kam patří. - Právnická 
pomoc 
- ošetření u 
zubaře 
- socha sv. 
Václava 
- boty 
- oprava 
vodovodu 
- scénář 
filmu 
- kolo 
- výuka 
lektora 
- logo 
- sušenky 
- počítačový 
program 
 

STATKY 

HMOTNÉ NEHMOTNÉ 

SLUŽBY 



PŮDA: je k dispozici jako stanoviště, pole, 
místo k rybolovu. (voda, ropa…) 
 
PRÁCE: lidský čas strávený ve výrobě. 
Cena za práci je mzda. ( činnost truhláře, 
výroba…) 
 
KAPITÁL: dlouhodobě použitelné statky, 
které se podílejí na výrobě jiných statků. 
(stroje, nářadí, peněžní kapitál) 



PŮDA - 
 
 
PRÁCE - 
 
 
KAPITÁL - 

Pekárna 
Rybník 
Činnost zedníka 
Ropa 
Stroje 
Automobily 
Voda 
Opracování 
součástky 



VÝROBNÍ: za výsledkem této činnosti je 
hmotný produkt ( výrobek ) 
 
NEVÝROBNÍ: výsledkem jejich činnosti je 
určitá služba 

Ke každému odvětví si napiš tři příklady. 



 

 

 

1. VYSVĚTLI POJEM EKONOMIE A EKONOMIKA 

2. VYSVĚTLI POJEM STATKY A SLUŽBY V HOSPODAŘENÍ, JMENUJ MIN 3 
PŘÍKLADY OD KAŽDÉHO 

3. CO JSOU STATKY VOLNÉ A STATKY VZÁCNÉ? 

4. JAKÉ MÁME VÝROBNÍ FAKTORY? (3) 

5. PŘÍŘAĎ VÝROBNÍ ČI NEVÝROBNÍ ČINNOST: 

a. Pečení chleba – potravinářství 

b. Těžba uhlí – těžební 

c. MHD – doprava 

d. Výroba součástek – strojírenství 

e. Pěstování obilí – zemědělství 

f. Výuka – školství 

g. Prodej zboží – obchod 

h. Péče o pacienty - zdravotnictví 
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