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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník

TÝDEN 27. 4. – 30. 4. 2020

MATEMATIKA 
Zadání domácích úkolů pro období od 27.4. – 7.5.2020

Úkol: Příklady na procenta.

1. Příklady vypracujte do sešitu.

2. Výpočty digitalizujte a to skenováním nebo vyfocením mobilem.

3. Vypočtené a digitalizované příklady mi zašlete na můj email.

4. Minulé úkoly, od začátku výluky vyučování, které jste vypracovávali do sešitu, také 
digitalizujte a potom mi úlohy také zašlete na můj email. U všech úloh bude vpravo nahoře 
uvedeno jméno, datum a třída, abych se v tom dokázal orientovat.

29-9. Zvětšete:

a) číslo 460 o 45 % b) číslo 0,8 o 35 %
c) číslo 64 o 120 % d) číslo 220 o 22 %

29-10. Zmenšete:

a) číslo 225 o 16 % b) číslo 540 o 72 %
c) číslo 90 o 8,8 % d) číslo 1 780 o 12,3 %

29-11. Vypočítejte číslo   m  , víte-li:  

a) 43,6 % z m je 370,6 b) 0,75 % z m je 1,2
c) 15 % z m je 0,72 d) 412 % z m je 1854

29-12. Zlepšením pracovního postupu se při stavbě rodinného domku ušetřilo 11 160 Kč, což bylo 1,5 
% z celkového rozpočtu. Jaký byl rozpočet na rodinný domek?

29-13. Sušením materiálu se zmenší jeho objem o 15 %. Jaký musí být objem materiálu před sušením, 
má-li být jeho objem po usušení 5,1 m3 ?

29-14. Zvětšíme-li neznámé číslo o 4 % dostaneme číslo 780. Určete neznámé číslo.

29-15. Zmenšíme-li neznámé číslo o 28,5 % dostaneme číslo 243,1. Určete neznámé číslo.

29-16. Zmenšíme-li neznámé číslo o 427 dostaneme 65 % jeho hodnoty. Určete neznámé číslo.

29-17. Číslo 222 je o 20 % větší než původní číslo. Určete původní číslo.

29-18. 19 % z neznámého čísla je o 12 méně než 23 % z téhož čísla. Určete neznámé číslo.



DĚJEPIS 
Zadání domácí práce pro období od 27.4. – 22.5.2020

Nové zadání z     dějepisu, úvod:  

 Historie… je to, co se stalo, a to například před minutou, hodinou nebo včera.
 Historická událost… je něco, co významně ovlivnilo dějiny, co významně ovlivnilo vývoj světa.
 Historická osobnost… je někdo, kdo vykonal něco záslužného, objevného, něco, co ovlivnilo 

dějiny, posunulo je to jiným směrem. Je to také někdo, kdo se zapsal do historie výjimečnými 
znalostmi a schopnostmi, a to v oblasti vědy, techniky, sportu, umění apod.

 Historická událost není to, jestli včera někdo hrál na plejstejšnu nějakou hru a například 
prohrál…

Nový úkol tedy zní:

a) Vyberte si z historie jakoukoliv historickou událost nebo historickou osobnost a udělejte o této 
události nebo osobnosti power pointovou prezentaci na 15-20 snímků. K tomu vypracujte ve 
Wordu pracovní list, kde o této události nebo osobnosti položíte 6 -10 otázek, které případný 
posluchač vypracuje, a nebo zodpoví na základě té prezentace. Otázky položte jako kvíz. To 
znamená, bude tam nabídka odpovědí a jenom jedna bude správná.

b) Vybrané téma nesmí být ze současných hodin dějepisu, tj. z učiva 7. a 8. třídy, které se probírá v 
současném školním roce 2019-2020.

c) Vybrané téma může být z dějepisu 6. a 9. třídy.
d) Prezentace a pracovní listy zašlete na moji emailovou adresu nejpozději do 22.5.2020.
e) Jak téma zpracujete, záleží jenom na vás, ale abych vám to uznal, tak to musí mít alespoň nějakou 

základní úroveň. Nesmí to být chudé ani přeplácané, musí to vystihnout podstatu věci, musí to být 
fakticky správně, musí to být zajímavé, pestré, graficky dobře a pěkně zpracované, používejte 
fotografie, mapy apod. Nepřekračujte počet 15-20 snímků a to proto, abyste se učili vystihnout 
podstatu věci.

f) Nikdo nesmí mít stejné téma, každý musí mít své, originální téma.
g) Kdo nemá přístup k Power Pointu, zpracuje zadané téma ve Wordu nebo například v Libre Office, 

který lze volně stáhnout.
h) Kdo nemá počítač, zpracuje téma ručně.
i) Vybraná témata mi oznámíte emailem a začnete na nich pracovat, až vám je odsouhlasím. Jde o

to, že dva žáci si mohou náhodně vybrat stejné téma a tomu se tím zabrání. Kdo tedy pošle návrh 
na téma jako první, dané téma získá. Rozhodovat to bude ukázaný čas doručení v emailu. Jenom 
znovu opakuji, že si můžete zvolit vlastní téma.

Pokud by si někdo nevěděl rady, tak pro představu uvádím níže některá témata. Z     nich si   
můžete také samozřejmě vybrat:

1. Emil Zátopek, český atlet
2. Věra Čáslavská, česká gymnastka, hvězda dvou olympiád
3. Josef Masopust, český fotbalista, první český držitel Zlatého míče
4. Jarmila Kratochvílová, atletka, souvislosti, jaká byla doba, jak se trénovalo, jak pomáhali lékaři…
5. Jesse Owens, americký atlet, hvězda olympijských her 1936, kterému Hitler údajně podal ruku až 

v zákulisí
6. Bob Beamon a jeho skok do 21. století, kdy a kde se to odehrálo, kdo a kdy tento skok překonal 

atd.
7. Pelé, údajně nejlepší a nejslavnější fotbalista všech dob



8. Československá a později Česká fotbalová reprezentace od prvního zápasu až do současnosti, 
úspěchy a neúspěchy

9. Československá a později Česká hokejová reprezentace od prvního zápasu až do současnosti, 
úspěchy a neúspěchy

10. Sokol, česká tělovýchovná organizace, historie a současnost
11. Olympijské hry v Moskvě 1980 a jejich bojkot ze strany západních států, důvody, průběh, jak 

uspěli českoslovenští sportovci, jak se komunistické země zachovaly následně…
12. Olympijské hry v Mnichově v roce 1972 a atentát na izraelské sportovce
13. Korejská válka 1950-1953, role USA, OSN, Číny a SSSR
14. Vietnamská válka 1955-1975, role USA, Francie, Číny, SSSR
15. Karibská krize 1962 a hrozba III. světové války
16. Okupace Československa v roce 1968, důvody, průběh, důsledky
17. Okupace Maďarska v roce 1956, důvody, průběh, důsledky
18. Berlínská zeď, vznik, důvody, okolnosti, příběhy, pád zdi
19. Objev penicilinu a vše, co s tím souvisí, jak to bylo před objevem apod.
20. Otto Wichterle, světově proslulý český vynálezce kontaktních čoček
21. Václav Havel, dramatik, disident, vězeň, politik, prezident, jeho život
22. Revoluce 17.11. 1989 v Československu a následující devadesátá léta, která se někdy nazývají 

„divoký východ“. Je potřeba začít mnoho let před revolucí a najít důvody, proč k tomu nakonec 
došlo. Popsat rozčarování v devadesátých letech, příčiny, důvody. Rozdělení Československa…

23. Karel Gott, nejpopulárnější český zpěvák
24. Beatles, nejpopulárnější hudební skupina
25. Dobytí Měsíce Američany v roce 1969
26. Atentát na J.F. Kennedyho a Roberta Kennedyho
27. Rasismus v USA ještě v 60. letech 20. století
28. První použití jaderných bomb v historii lidstva, Hirošima, Nagasaki
29. Vítězství komunistů v Číně, Mao Ce-tung, Čankajšek, občanská válka, velký skok, hladomor, 

kulturní revoluce a jejich výsledky a počty mrtvých, proč vzniknul Taiwan…
30. Španělská chřipka v roce 1918-1920, velice aktuální téma
31. Egyptská říše
32. Starý Řím od založení až do roku 476
33. Staré Řecko
34. Inkové v Jižní Americe
35. Aztékové ve Střední Americe
To jsou jenom mé návrhy, které můžete použít nebo které mohou sloužit jako inspirace. Nebojte se 
zpracovat to, co vás zajímá a k čemu máte nějaký vztah. Na té první prezentaci jste ukázali, že to 
umíte.
Některá témata jsou bohatá na informace, tam musíte umět vybrat to důležité a některá témata jsou 
chudší a i tam musíte vybrat to důležité a podstatné, ale musíte zapojit i souvislosti, jako například 
téma Bob Beamon, k tomu se přidá mexická olympiáda 1968 a co tam bylo zajímavé a jak si vedli naši
sportovci apod. 

ZEMĚPIS

Michal mi pošle poznámky z tohoto učiva zpět, abych ho mohla lépe ohodnotit na konci školního roku
str. 30, 31- Islám, Hinduismus, Buddhismus
přečíst a udělat poznámky = odpovědět na otázky celou větou

          
Islám



- kdy vznikl islám
- kdo je hlavní postavou islámu
- kolik přibližně má islám ve světě stoupenců
- ve kterých krajinách je islám nejvíc zastoupen
- co je znakem islámu
- jak se nazývá bůh islámu
- jak se nazývá budova na modlení
- jak se nazývá hlavní kniha učení

Hinduismus
- co znamená, že hinduismus je polyteistické náboženství
- kde je rozšířené
- co je to zákon karmy

              Buddhismus
- jak se nazývá vůdce buddhismu
- jak se nazývá tibetská forma buddhismu
- jak se nazývá její duchovní vůdce

FYZIKA

V tomto týdnu prosím vyřešte tento úkol:

V chladném ranním oparu odcházíte z domu a branka funguje tak, jak má – na zmáčknutí kliky se 
otevře, po zavření a puštění kliky zůstane zavřená. Odpoledne se vracíte a říkáte si, který lump zase 
nezavřel... A ejhle, ono zavřít nejde. Ani po stisknutí kliky nezaleze ocelový jazýček natolik, aby 
prošel kolem hliníkového rámu. Branka je také z hliníku. Kde je problém?

Prosím vás také o informaci, jestli v PC máte kameru, jestli máte sluchátka a mikrofon, abychom 
mohli 4.5. zahájit výuku on-line. Vždy v pondělí a ve středu od 7.30 do 8.15 hodin, tak jak máme 
hodiny fyziky. Tuto informaci mi pošlete emailem na adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz nejpozději
do 29.4. 

Odpověď mi zašli emailem. Děkuji. 
Petr Halada

CHEMIE

Výuku chemie po mě přebírá paní učitelka Petrovová zuzana.petrovova@zsmskamyknv.cz

 vyplňte pracovní list v příloze a pošlete zpět do 30.4. na email 
zuzana.petrovova@zsmskamyknv.cz – odpovědi na otázky najdete v učebnici na straně 62– 63,
téma polokovy
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ANGLICKÝ JAZYK

Chtěla bych Vám všem poděkovat za spolupráci v hodinách aj a popřát Vám hodně zdraví a úspěchů.
Od příštího týdne Vám bude posílat úkoly již nová paní učitelka paní Veronika Chalupová, proto úkoly

od příštího týdne posílejte na nový email veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz 

 Do 30.6. splňte 300 bodů v duolingu

NĚMECKÝ JAZYK

Nový díl učebnice a pracovního sešitu
 - učebnice strana 6,7 – ústně splnit všechna cvičení
- PS strana 5

PŘÍRODOPIS

Na internetu nebo z učebnice napsat  všechny NP, CHKO, PR v ČR.
Opakovat paleontologii.

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:
V učebnici na str. 72 kapitola ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY – projděte si žluté tabulky. Vytiskněte si 
tabulku „Základní větné členy“ a písemně udělejte cv.73/2, cvičení mi pošlete ve Wordu ke kontrole 
do konce týdne, abych věděla, že jste úkol zvládli. Věty vymyslete jiné, než jsou v příkladech 
v tabulkách.
Tabulku vytisknout a vložit do sešitu, neztratit, budeme potřebovat i nadále

Základní větné členy
Přísudek - vyjadřuje činnost podmětu

Druh Čím je vyjádřený Příklad

Slovesný sloveso v určitém tvaru Petr píše.

 patří k němu i zvratné zájmeno se, si Chlapec se učí.

Slovesný složený a) způsobové sloveso = moci, smět, muset,  

(ze dvou sloves) mít povinnost, chtít + infinitiv Musím už jít domů.

 b) fázové sloveso = začít, začínat, přestat,  

 přestávat, zůstat, zůstávat + infinitiv Přestaň už povídat.

Jmenný se sponou
sponové sloveso = být, bývat, stát se, stávat se 
+  

(slovesně-jmenný) a) podstatné jméno Je žákyní naší třídy.

 b) přídavné jméno Bývala vždy 

mailto:veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz


zvědavá.

 c) zájmeno Ten dům je náš.

 d) příslovce Je mi smutno.
Jmenný beze 
spony sponové sloveso je vynechané Pes přítel člověka.

Citoslovečný místo slovesa je citoslovce Kočka hop na plot.

   

Podmět - je vždy v 1. pádě, může být vyjádřen kterýmkoli slovním druhem

Druh Jak ho poznáme Příklad

Vyjádřený je ve větě vyjádřen slovně
Maminka brzy 
přijde

Nevyjádřený není vyjádřen, ale víme koho se jedná
Zítra ti to přinesu. 
(já)

Všeobecný není vyjádřen, ani nevíme koho se týká Co dávají v televizi?
Několikanásobný dva a více podmětů Přišli Karel i Jirka.

Literatura:
V příloze mate prezentaci „Anton Pavlovič Čechov“. Vytvořil ji pro vás Vítek Krátký, na jejím 
posledním snímku je ukázka (Literární výchova str. 139 – Úředníkova smrt), kterou si přečtěte a 
otázky k ní. Ty také sepsal Vítek. 
Odpovědi mi napište ve Wordu a pošlete do konce týdne ke kontrole (i Vítek). Z prezentace si 
zapište do literárního sešitu stručné výpisky. V dalších týdnech budeme takto pokračovat s vašimi 
dalšími prezentacemi.
Ještě připomínám, že někteří z vás mi neposílají včas úkoly. Některé otázky k prezentacím mi 
stále ještě chybí, i když je to úkol 3 týdny starý.  A odpovědi na otázky nemám od většiny z vás. 
Prosím, doplňte to, zas tak dlouhé ty úkoly nejsou…

OBČANSKÁ VÝCHOVA

HOSPODAŘENÍ – PRÁVNÍ SUBJEKTY PODNIKÁNÍ

- učebnice str. 64 – 66 – přečíst

- do sešitu přepsat následující poznámky

PODNIKÁNÍ

= soustavná činnost prováděná podnikatelem nebo skupinou osob pod společným jménem za účelem 

dosažení zisku

Živnostenské oprávnění 

- listina, která podnikatele opravňuje k vykonávání určitých činností v souladu se zákonem 

(živnostenské právo)

Právní úprava podnikaní

- podmínky pro podnikání upravuje stát prostřednictvím zákonů a předpisů

Živnostenský zákon



= podnikání fyzických osob na základě živnostenského oprávnění

Obchodní zákoník

= podnikání právnických osob zápisem do obchodního rejstříku

Podmínky pro podnikání:

- 18 let

- způsobilost k právním úkonům

- bezúhonnost

- doklad, že nemáme žádné nedoplatky



Anton Pavlovič Čechov



Informace o jeho životě

 Narodil se 29.ledna 1860 ve městě Taganrog v Rusku

 Zemřel 15. července 1904 ve věku 44 let

 Živil se jako:  novinář,spisovatel,dramaturg,dramatik

 Získal spoustu ocenění např: Puškinova cena roku 1888 



Nejvýznamější díla  

 1.Racek-1895

 2. Višňový sad-1903

 3. Strýček Váňa-1898

 4.Tři sestry-1900



Racek

 Hra má čtyři dějství

 Děj hry, který nemá žádnou výraznější děj, je potlačen a čelní místo 
získává vnitřní život postav. 

 drama



Višňový sad

 sociálně kritická komedie

 Poslední jeho dílo

 Ljubov Andrejevna Raněvská se s dcerou Aňou vrací z Paříže, kam 
odjely po tragické smrti syna Gríši. Návrat na rodné sídlo v ní probudil 
sentimentální myšlenky. Vrací se z důvodu nedostatku financí. Statek je 
natolik zadlužen, že je jen kousek před krachem i přesto, že se o něj 
svědomitě stará Varja, nevlastní dcera Raněvské



Strýček Váňa

 Jedna z nejvýznamnějších děl

 Tragikomedie

 Příběh je o rodině,lásce a planých nadějích 



Tři sestry

 Drama

 Hra má čtyři dějství

 Hra je o rodině která bydlí na ruském maloměstě



zajímavosti

 Příčina úmrtí-tuberkulóza

 Místo pohřbení-Novoděvičí hřbitov v Moskvě

 Za svůj život napsal okolo 40 děl 

 Měl 1 dítě- Michael Chekhov

 Rodné jméno-Антон Павлович Чехов



Anton Pavlovič Čechov



      Anton Pavlovič Čechov s jeho manželkou



KONEC



Přečíst ukázku: 
Literární výchova str. 139 – Úředníkova smrt

 Otázky k ukázce:

 1.Jak se jmenoval hlavní hrdina ?

 2.Kdo koho poprskal v divadle?

 3.Kde zemřel hlavní hrdina?

 4.O co nestál generál?

 5.Co si myslel generál o hlavním hrdinovi?



8.třída_CH  - 8_úkoly pro domácí přípravu žáků_18.týden_27.4.-30.4.2020

1. Popiš vlastnosti polokovů

2. Vypište z periodické soustavy prvků prvky, které paří mezi polokovy

3. Jaký prvek je součástí optických vláken a kabelů

4. Jaká je hlavní nevýhoda sloučenin arsenu?

5. Odkud se dostává arsen do životního prostředí?
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