
11_úkoly pro domácí přípravu žáků_21. týden_18. 05. - 22. 05. 2020

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník

TÝDEN 18. 05. – 22. 05. 2020

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 list:

8. třída, PL 8-06 Mocniny, desetinná čísla, 40 př., 8. třída, tabulka

DĚJEPIS
Zadání domácí práce pro období od 27.4. – 22.5.2020

Poznámka – téma nového úkolu mají již všichni vybrané a schválené….

Nový úkol 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.

NĚMECKÝ JAZYK

- pracovní sešit strana 9 – dokončit druhý sloupeček
- učebnice strana 8 – několikrát za sebou si číst jazykolamy – nahrávka
- učebnice strana 10 kvíz, co nevíš, najdi na internetu, pošli mi
-PS 10,11/8
- PS 12/8 – najdi na internetu jeden krátký jazykolam (do vyhledavače si dej Zungenbrecher) a 
s pomocí překladače přelož (nemusí dávat úplně jasný smysl), vyber jiný jazykolam než je v učebnici, 
pošli mi 

CHEMIE 

Str.  80-81 Oxidy důležité pro stavebníky a malíře, přečíst a udělat poznámky = odpovědět na 
otázky.

1. Vzorec oxidu vápenatého:
2. Z čeho a při jaké teplotě se vyrábí oxid vápenatý?
3. Kde všude se oxid vápenatý používá?
4. Vzorec oxidu titaničitého:
5. Jaké má vlastnosti a jaké je jeho využití?

Str. 82 -83 Golfové míče bohů, také přečíst a odpovědět na otázky
1. Co jsou sulfidy?
2. Jaké oxidační číslo má síra v sulfidech?
3. Jaký vzorec má sulfid olovnatý (galenit) a co se z něho vyrábí?
4. Z jaké rudy se vyrábí zinek? Napiš název i vzorec.
5. Jaký vzorec má pyrit a co se dnes z něho vyrábí?



ZEMĚPIS  

Str. 38  Zemědělství - přečíst a odpovědět na otázky, poslat zpět

1. K čemu především slouží zemědělství?
2. Hlavním faktorem zemědělství je půda. Jak dělíme zemědělskou půdu? (jsou 3 typy)
3. Na co je zaměřeno samozásobitelské zemědělství?
4. Pro které oblasti je typické?
5. Stručně charakterizuj žďárové zemědělství.
6. Charakterizuj krátce závlahové zemědělství.
7. Na co se zaměřuje zemědělská produkce ve vyspělých zemích a co zvyšuje její produktivitu 

práce?
8. Charakterizuj plantážnictví.

FYZIKA

V tomto týdnu prosím odpověz na tyto otázky:

1. Který ze slavných francouzských spisovatelů již v 19. století ve svých dílech předpovídal lety 
na Měsíc? 

2. Jakou formu má palivo v kosmických lodích?
3. Jak se jmenovala první ruská družice? 
4. Které zvíře absolvovalo jako první let na oběžné dráze? 
5. Který stát vyslal do vesmíru prvního kosmonauta a jak se jmenoval? 
6. Která typ ruské rakety létá od 60. let až do současnosti a používá se k přepravě posádek a 

nákladů na mezinárodní orbitální stanice? 
7. Jak se jmenoval americký kosmický program letů na Měsíc v letech 1967 až 1972?  
8. Proč musí mít kosmonauti na sobě skafandr i po dobu pobytu na kosmické lodi? 
9. K čemu sloužili vesmírné stanice SOLJUT?  

Odpověď mi zašli emailem. Děkuji. 

PŘÍRODOPIS

Opakování

1.Richterova stupnice popisuje intenzitu a následky 1.vrásnění
                                                                                    2.zemětřesení

2.Humus je :                                                               1.podzolová půda
                                                                                    2.rozložený organický materiál v půdě



3.Otřesy zemské kůry zaznamenává přístroj             1.seismograf
                                                                                   2.polarograf

4.Který zdroj metanu je ovlivněn lidskou
  činností                                                                  1.vulkanická činnost
                                                                                 2.tlení zbytků organismů

5.Který geologický děj nepatří mezi vnitřní
   Geologické děje                                                    1.zvětrávání
                                                                                  2.zemětřesení

6.Sestav potravní řetězec

7.Kdo byl Charles Darwin?

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
mnoho z vás chválím za provedení předchozího úkolu – čtení, pochopení textu. 

V  přiloženém dokumentu  vám zasílám  *VOCABULARY* -  úkoly,  kde  slovíčka  procvičíte.  Pro
někoho to bude opakování, pro někoho nová slovní zásoba. K ruce si vezměte slovníky. Instrukce, jak
vyplnit cvičení, najdete v pracovním listě.  

*Pokud  budete  chtít  pokračovat  v Duolingu a  zlepšovat  se,  pokračujte.  Práce  v něm  je  nyní
dobrovolná. Upozorňujte mne e-mailem, že v něm pracujete, zkontroluji a budu si psát +.   

Vyplňte  pracovní  listy  a  pošlete  mi  je  prosím  do  24.  5.  na  e-mail:
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

ČESKÝ JAZYK

Prosím o větší aktivitu a spolupráci při zasílání vypracovaných úkolů. Někteří z vás mi dluží 
úkoly, které byly zadané již před měsícem i déle!!! Týká se to mluvnice i literatury. Pokud práci 
nepošlete, nevím, jak jste učivo zvládli…
Prosím, pošlete mi chybějící úkoly:
Matylda: upravená úvaha „Koronavirové prázdniny“, otázky k ukázce od Marka Twaina, odpovědi na
otázky ze dvou prezentací, cvičení 73/2 na přísudek, cvičení 80/3 na druhy příslovečného určení.
Šárka: otázky k ukázce od F. M. Dostojevského, odpovědi na otázky ze dvou prezentací, cvičení 73/2 
na přísudek, cvičení 80/3 na druhy příslovečného určení.
Vítek, Michal: cvičení 80/3 na druhy příslovečného určení

mailto:veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz


Mluvnice:
V učebnici pokračujeme v kapitole ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY. Tento týden zopakujeme 
přívlastek. Pozorně si v učebnici na str. 80 přečtěte žlutou tabulku.
Pamatujte, zapište si: 
PŘÍVLASTEK vždy rozvíjí podstatné jméno nebo zájmeno – na jiném slovním druhu nezávisí. 
Pokud se nevztahuje k podstatnému jménu (zájmenu), není to přívlastek!
Shodný – že se shoduje znamená, že se skloňuje s podstatným jménem, ke kterému patří (1.p dřevěný 
stůl, 2.p.dřevěného stolu, 3.p.dřevěnému stolu, 4.p dřevěný stůl, 6.p dřevěném stolu, 7.p. dřevěným 
stolem) – ptáme se: jaký, který, čí
Neshodný – se neskloňuje, je pořád ve stejném tvaru (1.p stůl ze dřeva, 2p. stolu ze dřeva, 3.p stolu ze 
dřeva, 4.p stůl ze dřeva, 6.p stolu ze dřeva, 7.p stolem ze dřeva) – ptáme se: jakoukoliv otázkou
Projděte si cvičení: 80/1, 81/2, 81/3
Cvičení 82/4 udělejte písemně – buď ho opište v ruce, pak cvičení naskenujte a pošlete, nebo ho 
opište na počítači a pošlete ve Wordu na můj email. Na každou pomlčku patří jedno slovo. Cvičení 
bych ráda oznámkovala – tak jej opravdu pošlete všichni! Máte k dispozici učebnici, sešit i 
internet.

Literatura:
V příloze posílám prezentaci „Mark Twain“, opět bohužel bez otázek z ukázky z čítanky. Pusťte si ji 
a udělejte z     ní výpisky do literárního sešitu  . Až děvčata dodají k prezentacím otázky, odpovíte mi na 
ně.



MARK TWAIN

Matylda Polášková
8.třída



Jeho život

 Jeho rodné jméno je Samuel Langhorne Clemens
 Narodil se 30. listopadu 1835  na Floridě v Missouri
 Zemřel 21. dubna 1910
 Byl to spisovatel, novinář a humorista
 Vyrůstal v městečku Hannibal v Missouri, které se 

později stalo inspirací pro jeho díla
 On a jeho manželka Olivia měli tři dcery Susy, Claru a 

Jean



Zajímavosti o autorovi

 Většinou nosil bílé obleky, bílý vázací klobouk a 
červené ponožky

 Byl první spisovatel, který psal na svém psacím stroji 
 Byl těžký kuřák. V jeho pokoji se nacházelo vždy 20 až 

30 dýmek naplněných tabákem, aby mohl bez 
přerušení práce kouřit jednu po druhé

 Přátelil se s Nikolou Teslou a sám si nechal patentovat 
několik vynálezů



Nejvýznamnější díla

  Dobrodružství Toma Sawyera - Tato kniha vypráví o Tomovi, 
který bydlí u své tety Polly se svým nevlastním bratrem 
Sidem.Tom je obyčejný chlapec, který zlobí a nemá rád práci. 
Také se kamarádí s Huckleberry "Huckem" Finem, s nímž 
dělá večerní výpravy.

  Dobrodružství Huckleberryho Finna - Hucka vychovává paní 
Douglasová. Jeho matka již nežije a otec je prvotřídní 
alkoholik, jenž po Huckovi chce peníze, které objevil se svým 
přítelem Tomem Sawyerem. Huck už je ale nemá, a tak je 
otcem vězněn ve srubu v lese, kde je jím často bit.



Nejvýznamnější díla

  Princ a chuďas - Mladičký chudý chlapec a Eduard VII. se 
náhodou setkají a vymění si svůj životní úděl. Princ v 
hadrech chudáka putuje zemí a protlouká se běžnými 
starostmi chudých lidí, kdežto chudý mladík nesmírně trpí 
zahálčivým životem urozeného šlechtice. Záměna osob trvá 
až do korunovace údajného Eduarda VII. ve 
Westminsterském opatství, kdy je totožnost obou odhalena a 
omyl napraven.

  Yankee z Connecticutu na dvoře krále Artuše
 Život na Mississippi





Děkuji za pozornost



 8-06 Mocniny, desetinná čísla, 8. třída 

 

8-06 Mocniny, desetinná čísla, 40 př., 8. třída 

 

Vypočítejte:  
  A B 

1) 
0,32 =  0,0072 = 

2) 
0,52 =  0,0162 = 

3) 
0,72 =  0,22 · 0,32 = 

4) 
0,92 =  (0,2 · 0,3)2 = 

5) 
0,022 =  0,22 · 52 = 

6) 
0,052 =  (0,2 · 5)2 = 

7) 
0,082 =  20 · 0,12 = 

8) 
0,092 =  – 9 · 0,42 = 

9) 
0,102 =  (– 11)2 · 0,5 = 

10) 
0,122 =  – 0,92 · 0,6 = 

11) 
0,132 =  0,2 · (–0,5)2 = 

12) 
0,152 =  120 · 0,052 =  

13) 
0,172 =  (–0,16)2 · (–50) = 

14) 
0,202 =  0,012 · (–140) =  

15) 
1,12 =  0,22 · 302 = 

16) 
1,42 =  –4 · 0,022 = 

17) 
1,62 =  (0,6 · 3)2 = 

18) 
1,82 =  0,032 =  

19) 
0,0022 =  0,62 · 32 = 

20) 
0,0122 =  0,0032 = 

   



Vocabulary: Hotels

1. Check your vocabulary: picture matching
Write the correct words in the boxes below the pictures.
Napište správná slova z tabulky do řádků pod obrázky.

bedroom bathroo
m

single
bed

double
bed

twin
beds

toilet

reception shower pillow towel lift manag
er

2. Check your vocabulary: gap fill
Write a word or words to complete the sentences.
Napište vhodné slovo/slova do vět.

1. The thing you use to get dry after taking a shower is a                                  .

2. The object in a bedroom that two people can sleep on is a                                  .

3. The place in a hotel where you check in and check out is the                                  .

4. The object in a bedroom that just one person can sleep on is a                                  .

5.
The person in a hotel who can listen to and solve the customers' problems is the
                                 .

6. The room where people sleep is the                                  .

7. The room where people have a shower and brush their teeth is the                                  .

8. The thing you rest your head on when going to sleep is a                                  .

9. The electronic machine that carries people to a different floor is the                                  .

10. The machine that provides water that we use to wash our body and hair is a 



                                                                                                                                                     
.

TYPES OF HOTELS

3. Match the names with the descriptions
    Spojte typy hotelů s popisy ubytování.

1. Bunker hotels

2. Cave hotels

3. Capsule hotels

4. Ice and snow hotels

5. Garden hotels

6. Treehouse hotels

7. Underwater hotels

8. Resort hotels

9. Railway hotels

10. Motels

11. Palace

a) A type of economical hotel that is found in Japan, where people sleep in 
stacks of rectangular containers.

b) A hotel which is for a short stay for motorists on long journeys. It has direct
access from the room to the vehicle and is built close to major roads.

c) A type of environment-friendly hotel built in trees.

d) Former nuclear shelters transformed into hotels.

e) Great for families, they provide activities, swimming pools, and buffets.

f) They melt every spring and are rebuilt each winter.

g) Built into natural cave formations, some with rooms underground or into 
the remains of mines.

h) Highly luxurious hotels that provide many services.

i) Hotels that are under the sea level with views on exotic fish.

j) They are or were mostly, but not exclusively, used by those traveling by 
rail.

k) Famous for their gardens before they became hotels.

Which hotel would you choose? Why?                                                                                                           

        

          

When was the last time you stayed in a hotel?                                                                                                  

Underwater hotel

Capsule hotel Resort hotel

Ice and snow hotel

Treehouse
 hotel Palace hotel Bunker hotel

http://en.wikipedia.org/wiki/Cave
http://en.wikipedia.org/wiki/Japan


Do you like staying in hotels?                                                                                                                             
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