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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník

TÝDEN 20. 4. – 24. 4. 2020

MATEMATIKA 

Vypočítej následující příklady na procenta. Příklady počítej do školního sešitu a označuj tak, jako 
jsou označeny v zadání. Do sešitu napište i datum.

26-4. Vypočítejte, kolik procent je:

a) 278,2 kg z 214 kg b) 390,60 Kč ze 420 Kč
c) 0,36 l ze 120 l d) 198 kg z 900 kg

27-7. Vypočítejte, kolik procent je:

a) 96 g z 0,8 kg b) 30 h z 5 Kč
c) 120 cm2 z 1 m2 d) 28 m z 3,5 km

27-8. Vypočítejte, kolik procent je:

a) 1,92 kW ze 120 W b) 622,2 kg/m3 ze 7 320 kg/m3
c) 0,851 kPa ze 115 kPa d) 6,3 m/s z 54 km/h

26-5. Traktorista má za úkol zorat 24 ha pole. Zoral již 20,64 ha. Jakou část úkolu již splnil?

26-6. Délka toku Labe je 1 122 km. Délka toku Labe na území naší republiky je 396 km. Kolik procent
z celkové délky toku Labe je na území naší republiky?

26-3. Prvním potrubím přitéká do nádrže 54 hl za hodinu, druhým potrubím 1,32 l za sekundu. 
Vypočítejte, o kolik procent více nebo méně vody přitéká za jednotku času do nádrže druhým 
potrubím než potrubím prvním.

DĚJEPIS  

POKRAČUJTE V     ZADANÉM ÚKOLU  ….stav k     14.4.2020:  

 Úkol již splnil Jan, měl to na první pokus výborně provedené, graficky i obsahově



 Ostatním dávám průběžně připomínky

 Své připomínky budu uvádět již jenom do Poznámky na každém snímku, viz prostor dole na 
snímku, nebudu to tedy již vepisovat přímo do textu, jako na začátku

 Respektujte systém označování-jmen souborů, jak jsem to požadoval, mám toho hodně a 
potřebuji se v tom vyznat a rychle se orientovat

 Soustřeďte se také na pravopis, chybu občas udělá každý, ale nesmí být chyba v každé druhé 
větě

 Nezapomínejte na bod č.5 v     zadání  . Pokud si nevíte rady, tak mě kontaktujte, něco vám 
doporučím. Bez toho ale práci neuznám

 Odpovídejte ten samý den, nejpozději další den, protože by to mělo být hotové do 24.4.

 Od 27.4. dostanete novou práci z dějepisu

 Šárka drží asi výstražnou hladovku, že ještě jako jediná nic neposlala a má již 4 dny 
zpoždění…???

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. 29 – Křesťanství, judaismus – přečíst a udělat poznámky (odpovědět na mé otázky)
- kdy, kde a z čeho vzniklo křesťanství 
- kolik % světové populace ho vyznává
- v koho věří křesťanství
- na které 3 hlavní směry se dělí křesťanství 
- kdo je na čele římskokatolické církvi a kde sídlí

- kdy a kde vznikl judaismus
- jak se nazývá židovská bible
- jak se nazývají posvátné budovy
- jaké jsou základní symboly judaismu
- který stát je židovským státem



FYZIKA

V tomto týdnu prosím vyřešte tento úkol:

Jeden vlak jede z Plzně do Českých Budějovic se zpožděním 10 minut a druhý z Českých Budějovic 
do Plzně se zpožděním 20 minut. Který z těchto vlaků bude blíž k Plzni, když se oba vlaky setkají?

Odpověď mi zašli emailem. 

NĚMECKÝ JAZYK

Opakovací test 8. lekce – PS strana 73 – 74
Na vyzvednutí nového dílu učebnice a pracovního sešitu se s dětmi domluvím telefonicky.  Prosím ať 
mi zavolají na číslo 723242707. Můžou mi i napsat e- mail. Pravděpodobně budu ve škole příští 
čtvrtek dopoledne. Ještě upřesním. S sebou mi prosím přineste dopsaný pracovní sešit 1. díl a ostatní 
úkoly. Děkuji.
Pokud si v testu nebudete vědět s nějakým cvičením rady, volejte.

CHEMIE

- do 24.4. budete posílat odpovědi ještě mně, po 24.4. nové paní učitelce, protože nastupuji na 
mateřskou. Kontakt na novou paní učitelku Vám přijde od třídního.

- vyplňte pracovní list v příloze a pošlete zpět do 24.4. na můj email – odpovědi na otázky 
najdete v učebnici na straně 60 – 61, téma Křemík

ANGLICKÝ JAZYK

- do 24.4. budete posílat odpovědi ještě mně, po 24.4. nové paní učitelce, protože nastupuji 
na mateřskou. Kontakt na novou paní učitelku Vám přijde od třídního.

- vyplňte pracovní list minulý čas slovesa to be, kdo pozapomněl tak je gramatika vysvětlena
v pracovním sešitě na straně 74 

PŘÍRODOPIS
�  

- otázky k opakování 
1. Co zkoumá věda paleontologie?
2. Kde se vyskytují trilobiti na území ČR?



3.  Ve které geologické éře se objevil Homo sapiens?
4.  Trias-Jura-Křída, do které patří geologické éry?
5.  Co se skrývá za pojmem fosilie?
6.  Žula-Křemen-Granát-Sůl-Jantar, zařadit do soustavy?
 
Odpovědi poslat e-mailem.

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:
V učebnici téma: SKLADBA – VĚTA S     PODMĚTEM, BEZ PODMĚTU A VĚTNÝ EKVIVALENT   
str. 66 – 68.
Ještě jednou si pozorně pročtěte žlutou tabulku a udělejte si z ní výpisky do gramatických pravidel. 
Pokuste se podle tabulky udělat cv. 67/1a)- alespoň část a ještě 68/4
Literatura:
V příloze mate prezentaci „Charles Dickens“. Vytvořil ji pro vás Michal Čech, na jejím posledním 
snímku je ukázka (Literární výchova str. 134 - David Coperfield), kterou si přečtěte a otázky k ní. Ty 
také sepsal Michal. 
Odpovědi mi napište ve Wordu a pošlete do konce týdne ke kontrole (i Michal). Pokud někdo nemá
zápisky z Charlese Dickense v literárním sešitě – zapíše si je z prezentace. V dalších týdnech budeme 
takto pokračovat s vašimi dalšími prezentacemi.

OBČANSKÁ VÝCHOVA

HOSPODAŘENÍ – PENĚŽNÍ ÚSTAVY

- učebnice str. 60 – 63 – přečíst

- použij internet a najdi význam slov ze str. 60, která jsou v barevném rámečku (směnárna, bazar,

záložna,….), přepiš do sešitu



Opakování minulého času slovesa to be

Fill in the gaps with was or were.

1. He .............. a good student.

2. Dick ............. at the bank yesterday.

3. Peter and David ............. very sleepy last night.

4. The cat ................ in the garden.

5. He ................ at the church yesterday.

6. Mary ............. ill last week.

7. My aunt Lucy .............. at the shopping centre last night.

8. Uncle Thomas ................ at home the whole weekend.

9. You ................ very noisy in class yesterday.

10. My family ............. in Madrid on holidays last Summer.

11. They ............. at school yesterday.

12. Sara ............. at the hospital yesterday afternoon.

13. I .............. at the station last night.

14. My daughter ............ born in August.

15. The pencils .............. on the table.



Pracovní list KŘEMÍK

1. Kolikátý nejrozšířenější prvek na zemi je křemík?

2. V jakém nerostu najdeme křemík?

3. Napiš alespoň 3 věci, které se z křemíku vyrábí.

4. Jaké jsou výhody silikonů?

5. K čemu se silikony využívají?



CHARLES 
DICKENS

MICHAL ČECH 



ŽIVOTOPIS

 Byl Britský spisovatel, romanopisec, novinář, sociální kritik, dramatik, autor dětské literatury.

 V dětství žil v bídě.

 Jako desetiletý chlapec pracoval v továrně.

 Svou literalní drahu zahajil v roku 1833 drobnymi povidkami pod pseudonymemBoz.

 Byl slavný v Evropě a v USA.

 Oženil se a měl 10 dětí.



JEHO DÍLA 

 Povídky: Vánoční koleda-je o staré Anglii v období vánočních svátků. Hrdinou je známý lakomec a nemilosrdný 
lichvář kterého se snaží napravit tři  hodní duchové.

 Oliver Tvist-Oliver je sirotek který vyrůstal v sirotčinci, kde se o něj starala paní Mannova. Chlapec uteče do Londýna 
kde se potká s Lišákem a spřátelí se s ostatními chlapci, ale později zjistí, že jsou zloději. Při krádeži je postřelen a 
na konec se ho ujme paní Maylieová která se o něj postará i s dcerou.

 A další povídky jsou: Ponurý dům

                                         Malá Dorritka                                     

                                         David Copperfield

                                         Nadějné vyhlídky 





PŘEČÍST UKÁZKU:
LITERÁRNÍ VÝCHOVA STR. 134 - DAVID COPERFIELD 

 Otázky k ukázce:

 1.Odkud přišel David Coperfield k tetě?

 2.Co se stalo mamince Davida?

 3.Co vyndala teta ze skříně?

 4.Jak se jmenovala služebná tety?

 5.Co dala teta pod Davida, když ho uložila na pohovku?
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