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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník

TÝDEN 11. 05. – 15. 05. 2020

DĚJEPIS 
Zadání domácí práce pro období od 27.4. – 22.5.2020

BUDÍČEK…!!!...  Nové téma nemají pořád schváleno všichni žáci. Tvrdým spánkem spí Šárka a Vítek… 

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.
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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
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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. 

MATEMATIKA

Úkol: Příklady na mocniny.

1. Příklady vypracujte na vytištěný pracovní list.
2. Listy podepište doprava nahoru – jméno, datum, třída.
3. Výpočty digitalizujte a to skenováním nebo vyfocením mobilem.
4. Vypočtené a digitalizované příklady mi zašlete na můj email.
5. 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.

Pracovní listy:

1/ 8. třída PL 8-01 Mocniny, příklady jednoduché, 41 př., 8. třída
2/ 8. třída PL 8-02 Mocniny, příklady jednoduché, 40 př., KVÍZ, 8. Třída
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ZEMĚPIS 

Str. 37 – Hospodářské sektory, přečíst, udělat poznámky = odpovědět na otázky a poslat zpět

1. Co představuje hospodářství (ekonomika)?
2. Co je cílem hospodářství?
3. Co je jedním z hlavních ukazatelů vyspělosti národního hospodářství?
4. Hospodářskou činnost dělíme na 5 sektorů, opsat všech 5 sektorů a co každý sektor zahrnuje
5. Kolik % obyvatelstva pracuje v priméru ve vyspělých státech?
6. Kolik % obyvatelstva pracuje v priméru v rozvojových státech? 

CHEMIE

Str. 78,79 – Oxidy, které nemají rádi ekologové, přečíst, udělat poznámky = odpovědět na otázky a poslat 
zpět

1. Jaký chemický vzorec má oxid uhličitý?
2. Jaký negativní efekt vzniká i jeho působením v přírodě?
3. Proč se oxidem uhličitým plní hasicí přístroje?
4. Kde se oxid uhličitý jako E290 využívá v potravinářství?
5. Jak vzniká suchý led?
6. Kde se suchý led využívá?
7. Jaký je chemický vzorec oxidu siřičitého?
8. Kde hlavně vzniká oxid siřičitý?
9. Jaký negativní efekt způsobuje v přírodě?
10. Jaké je jeho využití v potravinářství?

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
mnoho z vás chválím za provedení předchozího úkolu – poslechu, jak jste se s tím popasovali. Komu poslech
nešel spustit, tak jste mne informovali a já vám poslala zvlášť. Komu poslech činil trochu problémy, vůbec
nevadí, budeme dál trénovat.

 V přiloženém dokumentu vám zasílám  *ČTENÍ* - pochopení textu v anglickém jazyce a cvičení,
která navazují na text. Instrukce, jak vyplnit cvičení, najdete v pracovním listě.
→ Co se týče hodnocení vašich úkolů – píši si k sobě malé poznámky (+) a hodnotím vaši snahu, váš
přístup, komunikaci, jak se vám to povedlo, aby vás to motivovalo. Pokud se něco nepovede, nevadí,
budeme trénovat. Důležitá je vaše snaha. 
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Vyplňte  pracovní  listy  a  pošlete  mi  je  prosím  do  17.  5.  na  e-mail:
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

NĚMECKÝ JAZYK

- PS strana 9 – prvních 7 slovíček

- PS 3,4,5/6

- PS 6,7/7

- list 31 (v příloze)

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:
V učebnici pokračujeme v kapitole ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY. Tento týden zopakujeme příslovečné 
určení. Pozorně si v učebnici na str. 78 přečtěte žlutou tabulku.
Vyzkoušejte si cv. 79/2 a 80/4. Cvičení 80/3 mi udělejte písemně – buď ho opište v ruce a nad vyznačené 
slovo nebo za větu napište, o jaké příslovečné určení se jedná, pak cvičení naskenujte a pošlete, nebo ho 
opište na počítači, zase za větu určete druh příslovečného určení a pošlete ve Wordu na můj email. Prosím 
především dívky, aby úkol opravdu poslaly. Když nic nepošlete, nevím, jestli látku chápete.

Literatura: 
Prosím Matyldu a Šárku, aby co nejdříve dodaly 5 otázek k zadané     ukázce  . Protože je nemám, nemůžu je ani 
přidat do prezentací a poslat vám jako úkol. Proto v příloze posílám aspoň prezentaci „Fjodor Michajlovič 
Dostojevskij“, bez otázek. Pusťte si ji a udělejte z ní výpisky do literárního sešitu.

Sloh:
Prosím Matyldu o zaslání upravené úvahy. Chci úvahy ohodnotit celé třídě najednou, aby hodnocení bylo co 
nejspravedlivější. Na tuto poslední čekám už tak dlouho, že některé věci v ní už možná ani nebudou aktuální.

OBČANSKÁ VÝCHOVA

GLOBÁLNÍ SVĚT – OHROŽENÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- učebnice str. 68 – 69 – přečíst

- do sešitu přepsat následující poznámky
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

= vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího 

vývoje 

složky - > ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie

EKOLOGIE

= věda zkoumající vztahy mezi organismy navzájem a mezi organismy a prostředím

Ekologické problémy:

- pomocí obrázků v učebnici (str. 68) nebo internetu doplň

napiš do sešitu i úkol ze str. 69 – Zjisti, který den je označován jak Den bez aut, a co je cílem této akce?

PŘÍRODOPIS

Opakování 

1. Vysvětli pojem symbióza?

2. Které rostliny osídlí jako první holou půdu (např. neobdělané pole)?

3. Vypracuj referát na téma VODA.

Stránka 6 z 6

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/organizmus-organismus
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/organizmus-organismus


FJODOR MICHAJLOVIČ 
DOSTOJEVSKIJ

Šárka Pilecká





ŽIVOT 
 Narodil se roku 1821 a zemřel v roce 1881
 Vystudoval vojenské technické učiliště
 Po nějaké době se ale rozhodl pro literaturu 
 Patřil do skupiny socialisty Michaila Vasiljeviče 

Petraševského 
 Tato skupina vystupovala proti carovi Mikuláši I. 
 V roce 1849 byl Dostojevskij se všemi členy 

této organizace odsouzen k trestu smrti
 Těsně před popravou jim byl trest změněn nejprve na 4 

roky v káznici a poté na nucené práce na Sibiři



 Na Sibiři strávil Dostojevskij deset let
 První čtyři roky na nucených pracích a poté jako voják
 Byl psychicky a fyzicky na dně a začal trpět epilepsií
 Stráž považovala jeho záchvaty za předstírání
 Po návratu ze Sibiře absolvoval dva delší pobyty 

v západní Evropě
 Neuznával racionalismus
  Dostojevskij a jeho bratr Michail vydávali v 

letech 1861–1863 časopis Čas a rok poté 
časopis Epocha

 Michail zemřel a Dostojevskij splácel jeho dluhy
 Tím se dostal do existenčních problémů



 Ve svých dílech psychologicky 
rozebíral zločince, revolucionáře, prostitutky 
a lidi s duševními poruchami

 zemřel v roce 1881 na plicní krvácení



DÍLA 

 Chudí lidé
 Bílé noci
 Uražení a ponžení
 Dvojník
 Zápisky z mrtvého domu 
 Zápisky z podzemí 
 Zločin a trest
 Hráč 

 Výrostek 
 Něžná 
 Běsi 
 Idiot 
 Bratři Karamazovi
 Věčný manžel 



CHUDÍ LIDÉ (1846) BÍLÉ NOCI (1848)

 Realismus 
 Svůj zájem soustřeďoval 

především do nitra postav
 Snažil se vyložit jejich 

vnitřní svět, a také proces 
deformace, jemuž lidé 
podléhají v střetu s krutým 
okolím

 Román v dopisech 

 Lyrická povídka
 O dívce, která každý večer 

čeká na svého milého u 
břehu řeky 

 Nesmělý mladík jí začne 
dělat společnost a po čase 
se do ní zamiluje, ale dívka 
chce, aby zůstali přáteli

 Přesto jí vyzná lásku, dívka 
se rozhoduje, zda přijmout 
jeho lásku, ale právě tehdy 
se vrátí její milý a ona jde 
bez váhání za ním



ZÁPISKY Z MRTVÉHO 
DOMU (1861)

NĚŽNÁ (1876)

 Autobiografický román
 Svědectví o pobytu v 

omské káznici a o lidech, 
jež tam poznal

 Zabýval se otázkou, proč 
se člověk stane zločincem 
a zda má vůbec následovat 
trest 

 Podle motivů tohoto 
románu později 
složil operu Z mrtvého 
domu Leoš Janáček

 Povídka o tragickém 
milostném vztahu dvou lidí 
z odlišných společenských 
vrstev



DĚKUJI ZA POZORNOST 

Šárka Pilecká 



 8-01 Mocniny, jednoduché příklady 

 

8-01 Mocniny, jednoduché příklady, 41 př., 8. třída 
 

1) 52 =  

2) 82 =  

3) 132 =  

4) – 52 =  

5) 112 =  

6) – 132 =  

7) (–5)2 =  

8) 152 =  

9) 122 =  

10) –112 =  

11) (–14)2 =  

12) – (–30)2 =  

13) (–9)2 =  

14) – 92 = 

15) 2 · 32 =  

16) – 5 · 32 =  

17) (– 4)2 · 3 =  

18) 7· 02 =  

19) 30 =  

20) – 70 =  



 8-01 Mocniny, jednoduché příklady 

 

21) 160 =  

22) 161 =  

23) – 3 · (– 6)2 =  

24) (–3)2 · (– 3) =  

25) –22 · (– 3)2 =  

26) (– 2)2 · (– 3)2 =  

27) – 92 · 20 =  

28) – 92 · 21 =  

29) (8 – 6)2 =  

30) (16 – 19)2 =  

31) (122 – 112 – 4)2 =  

32) 92 – (102 – 52) =  

33) 122 – (62 + 42·3) =  

34) 3 · 82 + 6 · 52 – 3 · 72 =  

35) (9 – 3)2 – (8 – 2)2 – (7 – 1)2 =  

36) (6 – 3)2 – (9 – 4)2 + (5 – 2)2 =  

37) (6 + 2)2 + (6 – 2)2 = 

38) 102 – (–8)2 + (–4)2 =  

39) (–7)2 – (–3)2 + –52 =  

40) (–3)2 – 22 – 32 – (–2)2 =  

41) (–6)2 · 10 + (– 22 + 7) · 8 =  



 8-02  Mocniny, jednoduché příklady, kvíz, 8. třída 

 

8-02 Mocniny, jednoduché příklady, kvíz, 40 př., 8. třída 

Označte správnou odpověď A nebo B 

Příklad A  B 

1) (32)5 =  37  310 

2) (–3)2 =  –9  9 

3) 34 : 32 =  12  9 

4) 23 · 53 =  100  1000 

5) (–3)4 =  –81  81 

6) 52 · 53 =  55  56 

7) 24 : 2 =  4  8 

8) 56 : 54 =  125  25 

9) 38 =  (36)2  36 · 32 

10) (–6)2 =  –36  36 

11) 22 · 52 =  100  1000 

12) 76 : 74 =  48  49 

13) 43 · 33 =  123  73 

14) (22)2 =  23  24 

15) 66 : 62 =  62  64 

16) 20 =  0  1 

17) 14 =  1  4 

18) 52 · 22 =  102  72 

19) 56 : 53 =  35  53 



 8-02  Mocniny, jednoduché příklady, kvíz, 8. třída 

 

20) (14)3 =  1  7 

21) 55 : 53 =  125  25 

22) (54)3 =  57  512 

23) 55 : 52 =  125  25 

24) 33 · 33 =  36  63 

25) (23)4 =  27  212 

26) (32)0 =  1  3 

27) (–37)2 =  (–37) · (–37)  – (37·37) 

28) 23 · 32 =  56  72 

29) 23 =  2·3  2·4 

30) 26 =  4·24  44 

31) 73 · 74 =  77  712 

32) (22)4 =  26  28 

33) 24 =  4·2  42 

34) 26 =  43  62 

35) 34 : 3 =  27  9 

36) 100 =  0  1 

37) 74 =  77– 73  77:73 

38) 23 · 25 =  28  215 

39) 34 =  43  92 

40) 56 =  59–53  59:53 



cook teenager skill homework difficult recipe

Reading skills practice: Can you cook? – exercises

A) Preparation
Fill the gaps with the correct word from the box.

Doplňte věty správnými slovíčky z tabulky.

1. A                                   is someone who is between thirteen and nineteen years old.

2. Teachers give you                                   to do at home before the next lesson.

3. When you                                   a meal, you make hot food.

4. A                                   is something you learn how to do, like using a computer.

5. The instructions you follow to make a meal are called a                                  .

6. Some subjects are easy but others are                                  .

Read the article about Tom and do the exercises to practise and improve your reading skills.
   Přečtěte ti článek o Tomovi a na jeho základě udělejte cvičení.

.



1. Check your understanding: true or false
Circle True or False for these sentences.
Zakroužkujte Pravdu nebo Lež podle toho, zda jsou věty (ne)pravdivé.

1. Tom does one thing that teenagers don't normally do. True False

2. Tom is the only person who eats the food he cooks. True False

3. Tom's mum was happier when he didn't cook. True False

4. Tom's mum thinks learning to cook is good for teenagers. True False

5. Tom learned some recipes from his grandmother. True False

6. Tom's vegetable soup was not good. True False

7. Tom says he is a good cook. True False

8. Tom's friends like cooking too now. True False

2. Check your understanding: multiple choice
Circle the meaning of the word in CAPITALS in these sentences from the reading text above.
Zakroužkujte správný význam toho slova, které je větě psáno velkými písmeny.

1. Today things are different and SHE is very happy.
a. Tom's mum
b. Tom's sister

2.
Maths and English are important, of course, but THEY need other 
skills too to help THEM in today’s world.

a. Maths and 
English

b. teenagers

3. Yesterday he made vegetable soup. IT was very good!
a. Tom
b. the soup

4. He started using recipes in MY cookery books.
a. Tom's mum's
b. Tom’s

5. I love cooking and I think I'm really good at IT.
a. cooking
b. being a teenager

6. IT isn't difficult and IT's great fun!
a. cooking
b. doing homework

   Doplňte:

Discussion

What can you cook?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LIST 31

Přelož a doplň věty:

Pavla bydlí v Berlíně, to je v ----------.

Irena bydlí ve Vídni, to je v ---------------.

Janko bydlí v Bratislavě, to je v ----------.

Přelož:

Dobrý večer, co si přejete?

Chtěl bych jízdenku do Prahy.

Kdy jedeš?

V pondělí v osm.

Chceš také místenku?

Ano, děkuji.

Je to 100 euro.
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