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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník 
   

TÝDEN 14.4. – 17.4.2020 
 
 
 

MATEMATIKA 
 

 
Vypočítej následující příklady na Pythagorovu větu. Příklady počítej do školního sešitu a označuj 
tak, jako jsou označeny v zadání. Do sešitu napište datum. 
 
 
108-5. Síly o velikosti 10 N a 24 N mají společné působiště a směry jejich působení svírají pravý úhel. 
Určete jejich výslednici. 
 
108-6. Ocelový komín vysoký 27 m je ve dvou třetinách své výšky upoután 4 stejně dlouhými 
ocelovými lany, jejichž konce jsou upevněny ve vzdálenosti 13 m od paty komína. Kolik metrů lana je 
třeba na upoutání komína, jestliže zakotvení si vyžádalo navíc 5 % jeho délky? 
 
109-7. Dům má krovy dlouhé 7,5 m, každý z nich přesahuje 70 cm přes okraj zdi. Střecha je sedlová, 
symetrická. Dům je široký 10 m. Výška půdy od podlahy ke špičce střechy je v. O kolik centimetrů by 
se snížila výška půdy v, kdyby oba krovy přesahovaly přes okraj zdi 90 cm? 
 
110-10. Vypočítejte obvod kosočtverce, jehož obsah se rovná 4,48 dm2 a jedna jeho úhlopříčka má 
délku 28 cm. 
 
110-11. Kolmo rostoucí topol nalomil vítr ve výšce 6 m nad zemí. Vrchol dopadl na zem ve 
vzdálenosti8 m od paty topolu. Určete původní výšku topolu. 
 
110-12. Zalesněná paseka má tvar pravoúhlého trojúhelníku, jehož jedna odvěsna je dlouhá 690 m. 
Výměra paseky je 10,488 ha. Vypočítejte délku oplocení celé paseky. 
 
 
 
 

DĚJEPIS 
 

 
POKRAČUJTE V ZADANÉM ÚKOLU….upozorňuji na termín první kontroly nejpozději 10.4.2020, 
zatím jsem nic neobdržel…!!! Zimní spánek??? Už je jaro… 
 
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:…S DODATKEM 

1. 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. 

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

celistvost, návaznost a porozumění danému tématu. 
5. Doporučuji zamyslet se a k práci a k danému tématu přidat něco, co s tématem podle vašeho 

názoru souvisí. Může to být něco ze současnosti, z minulosti, z nedávné minulosti, z budoucnosti, 
něco z jiného oboru, apod. Vaší iniciativně nebudu klást meze. Pokud přidáte 
nějaké souvislosti, práci to výrazně pozvedne. 

6. K tématu vypracovat Pracovní list, což budou otázky k danému tématu, kterými se prověří 
znalosti daného tématu u ostatních žáků. Pracovní list by měl obsahovat 10-15 otázek k danému 
tématu. Je na vašem uvážení, jaké otázky položíte a kolik jich bude, minimálně jich ale musí být 
10. 

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

adresu…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz… k odsouhlasení. 
10. 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. 
11. Na prezentaci i pracovním listu bude jméno autora a datum zpracování. 
12. Kdo nemá přístup k Power Pointu, zpracuje zadané téma ve Wordu a nebo například v Libre 

Office, který lze volně stáhnout. 
13. Kdo nemá počítač, zpracuje téma ručně. 
14. Pokud vám nebude něco jasné v zadání, tak mi napište na email. 
15. Práci nakonec po vypořádání připomínek oznámkuji, takže doufám, že budete mít všichni 

jedničky. 

 

 

 

 



 
 
 

ZEMĚPIS 
 

Str. 28 – Náboženství – přečíst a udělat poznámky 
- co je religionistika 
- co je náboženství 
- monoteistická náboženství (i příklady) 
- polyteistická náboženství (příklad) 
- kdo jsou ateisti 
- které jsou světová náboženství 
- kdo je to šaman (v zeleném rámečku najdete odpověď) 

 
 

FYZIKA 
 
V tomto týdnu prosím vyřešte tento úkol: 
 
V první místnosti jsou 3 žárovky, každá v samostatném obvodu. Vypínače k těmto žárovkám a 
obvodům jsou ve druhé místnosti. Do první místnosti smíš vstoupit pouze jednou. Jak zjistíš, který 
vypínač patří ke které žárovce?  

 

 
 

CHEMIE 
 

Vyplňte pracovní list v příloze a pošlete zpět do 19. 4. na můj email – odpovědi na otázky najdete 
v učebnici na straně 58-59 

 

 
ANGLICKÝ JAZYK 

 
 
Vyplňte pracovní list na minulý čas – pozor jsou tam jak pravidelná, tak nepravidelná slovesa 
zamíchaná dohromady – vyplněný list mi pošlete ke kontrole do 19. 4. na můj email 

 

 
ČESKÝ JAZYK 

 
Mluvnice: 
V učebnici nové téma: SKLADBA – VĚTA S PODMĚTEM, BEZ PODMĚTU A VĚTNÝ 
EKVIVALENT str. 66 -67 - pozorně si pročtěte žlutou tabulku  
Najděte na internetu portál škola po škole, nahoře vyberte záložku český jazyk, sjeďte níž (pod hru a 
reklamy) a vyberte záložku „věty jednočlenné“ pod výkladem (nemusíte ho číst, je dost složitý) je 
cvičení označené „Nahraďte věty jednočlenné a větné ekvivalenty dvojčlennými větami“ (věty 
jednočlenné jsou bez podmětu, věty dvojčlenné s podmětem), podle tabulky z učebnice si cvičení 



vyzkoušejte - odpověď si nejprve napište na papír a pak ji najdete pod modrým obdélníčkem s nápisem 
„zobrazit řešení“ 
 
Literatura – připomínám úkol z minulého týdne, pro toho, kdo ještě nedodal 
Přečíst si ukázku k zadanému autorovi, na kterého jste dělali prezentaci: 
 M. Čech: Charles Dickens: Literární výchova str. 134 - David Coperfield nebo Čítanka – Oliver 
Twist (můžeš si vybrat) 
V. Krátký: Anton Pavlovič Čechov: Literární výchova str. 139 – Úředníkova smrt 
Š. Pilecká: Fjodor Michajlovič Dostojevskij: Literární výchova str. 137 – Sen směšného člověka 
M. Polášková: Mark Twain: Literární výchova str. 142 – Dobrodružství Huckleberryho Finna 
Připravte si pro spolužáky 5 otázek, které se týkají textu. Napište otázky ve Wordu a do konce týdne 
mi je pošlete ke kontrole, připište i název ukázky a autora 
 
Sloh: 
Úvaha na téma: „Koronavirové prázdniny“ 
-každému z vás jsem zaslala nazpět opravený text úvahy, který jste napsali v minulých týdnech.  
-zeleně jsou podbarvené části textu, které jsou špatně a potřebují upravit, zeleným písmem je u nich 
většinou i můj komentář 
-text upravte, můžete mu dát i vlastní název, pod název napište do závorky (úvaha), je to slohový 
útvar, který musíte dodržet 
-myslete i na úpravu, rozdělte text na odstavce, první řádku odstavce odsaďte (osnovu psát nemusíte), 
chtěla bych, aby z toho vznikla velká slohová práce, jako jsme psali v 1. pololetí  
-opravenou úvahu mi pošlete do pátku 17. 4. na email: pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz, já 
ji oznámkuji.  
 

 

 
NĚMECKÝ JAZYK 

 

- opakovat slovní zásobu, dokončit všechna slovíčka v PS na straně 75 (tedy ke slovu truhlář) 

- DOTAZNÍK O SOBĚ 

                 - učebnice 14/81 pročíst 

                 - PS 11/71, 12/72 

 

 
PŘÍRODOPIS 
 

- učebnice str. 58 čtvrtohory – přečíst 

- dále přečíst SHRNUTÍ 

- učebnice str. 59 otázky - vypracovat a poslat na můj e-mail 

 

 

 

  



 
 
 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
 
HOSPODAŘENÍ – STÁTNÍ ROZPOČET 

- učebnice str. 53-55 - všechny přečíst 
- do sešitu přepsat následující výpisky 

Státní rozpočet  

= plán hospodaření České republiky 

- ústředním orgánem pro státní rozpočet je Ministerstvo financí 
- účet státního rozpočtu spravuje centrální banka ČR – ČNB 
- státní rozpočet schvaluje Poslanecká sněmovna  
- přijímání státního rozpočtu popisuje a upravuje zákon o rozpočtových pravidlech 

Příjmy do státního rozpočtu 

 Daně přímé zdaňují majetek nebo příjem osoby:  
o Daně z příjmu fyzických osob a právnických osob 
o Daně z nemovitosti 
o Daně z převodu nemovitosti, dědická a darovací 
o Daně silniční 

 Daně nepřímé zdaňují prodej zboží nebo služeb:  
o Spotřební daň 
o Daň z přidané hodnoty (DPH) 
o Ostatní nepřímé daně zahrnují například poplatky za znečištění vzduchu či vody a 

poplatky za odpad. 

 
 
 
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_rozpo%C4%8Det
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_financ%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_banka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_rozpo%C4%8Dtov%C3%BDch_pravidlech
http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_nemovitosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_d%C4%9Bdick%C3%A1,_darovac%C3%AD_a_z_p%C5%99evodu_nemovitosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_silni%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spot%C5%99ebn%C3%AD_da%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_p%C5%99idan%C3%A9_hodnoty


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complete the story in the Past Simple. Use 
the verbs in brackets. 

 
 
Tim Wilkins (1) ___________________ (not have) any siblings. He usually (2)________________ (play) 
alone when his family (3) ________________ (live) in London. He (4) ________________ (go) to the 
park every afternoon after school when the weather (5) _________________ (be) fine. When it 
(6) __________________ (rain), his mum (7) ___________________ (take) him to the library and Tim 
(8) _______________ (choose) a book and he (9) _______________ (read). He (10) __________________ 
(prefer) reading adventure books about pirates, explorers or spacemen. He (11) _____________ 
(be) very imaginative. 
 

When Tim (12) _______________ (be) 8 years old, his father (13) ________________ (lose) his job. He 
(14) ________________ (work) as a carpenter and he (15) ________________ (decide) to start a new 
life in a little village called Stonebridge. So Tim’s parents (16) ________________ (sell) their 
house in London and they (17)________________ (buy) a beautiful house in Stonebridge. This 
house  (18) __________________ (not be) new and the windows and doors (19) ________________ 
(be) broken. The roof (20) ________________ (have) a hole. They (21) _________________ (repair) 
the house and (22) ________________ (paint) the walls. When they (23) __________________ 
(finish), the house (24) __________________ (look) fantastic! 
 

Tim’s father (25) _________________ (have) an idea. Their garden (26) _______________ (be) very 
big and there (27) _________________ (be) a lot of old trees. There (28) ______________ (be) one 
tree especially tall and thick. Tim’s father (29) ___________________ (design) a tree house and 
he (30) _______________ (spend) the whole spring building the tree house. When the summer 
(31) ___________________ (begin), Tim (32) __________________ (have) his new house finished. He 
(33) ________________ (invite) some boys to play there and all the things he (34) ______________ 
(read) in the books (35) _________________ (come) true. 
 

The tree house (36) ____________________ (not survive) many years. Unluckily, a terrible storm 
(37) ____________________ (destroy) it some years ago. But  Tim Wilkins (38) ____________________ 
(not forget) it when he  (39) ___________________ (grow up). He (40) ___________________ 
(become) an architect and now he builds tree houses all around the world! 
(41) ______________________ (you / have) a tree house when you (42) _____________ (be) a child? 
 



PRACOVNÍ LIST – 8. TŘÍDA 

 

1. Které značky všech prvků dané skupiny obsahují písmeno C? 

 a) vápník, kyslík, hliník, uhlík   c) uhlík, chlor, měď, vápník 

 b) měď, zlato, chlor, vápník    d) chlor, vápník, uhlík, železo 

 

2. Který název prvku byste mohli sestavit ze značek prvků: draslík, vodík, 
lithium, uran  

a) sodík   b) uhlík  c) mangan   d) železo 

 

3. Jaký je jiný název pro GRAFIT? 

 

 

4. K čemu se používá GRAFIT v jaderných elektrárnách. 

 

 

5. Jak se jmenuje nejtvrdší známý nerost? 

 

 

6. K čemu se používají umělé diamanty? 

 

 

 

7.  Napiš formu uhlíku, který je dobrým vodičem el. proudu, je měkký a 
zanechává stopu na papíru.  
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