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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník

TÝDEN 25. 05. – 29. 05. 2020

DĚJEPIS 
Zadání domácí práce pro období od 27.4. – 22.5.2020

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

Bohužel práci k hodnocení zatím zaslala jenom Tereza a úkol má splněný a schválený. Co ostatní…??? 
Termín je 22.5.2020…!!! Prázdniny začínají až 1.7.2020…!!!

MATEMATIKA 
Zadání domácích úkolů pro období od 25.5. – 29.5.2020

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 8-12 Odmocniny, desetinná čísla, 40 př., 8. třída, zadání

ZEMĚPIS

Str. 40 – 41 Rostlinná výroba
1.  přečíst pozorně text, růžovou tabulku na str. 41 dolů napsat do sešitu nebo na papír a podtrhnout ty 

rostliny, které se pěstují u nás v České republice. 

2. Ze všech zemědělských plodin jsou nejvýznamnější obilniny. Hlavní obilnářské oblasti na Zemi se 
nazývají světové obilnice a je jich pět. Vypiš, které to jsou a jaké obilniny se tam pěstují.
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FYZIKA

V tomto týdnu prosím vyřeš tento pokus:

V jaké hloubce pod vodovodním kohoutkem se rozpadá pramínek vody na kapičky? Jak to závisí na průtoku 
vody? Jedná se o experiment snadno proveditelný doma. Pramínek vytékající z vodovodu se obvykle ustálí. 
Posuzuj očima, v jaké vzdálenosti od kohoutku se pramínek začne dělit na kapičky a průtok vody postupně 
zvyšuj a pozoruj změnu. 

Výsledky měření s komentářem mi zašli emailem. Děkuji. 

CHEMIE

Str. 84 – 85  Kterou kyselinu máme v žaludku?
1. Jak se nazývá kyselina, kterou máme v žaludku?
2. Co způsobuje v našem žaludku?
3. Jaký je rozdíl mezi bezkyslíkatou a kyslíkatou kyselinou?
4. Jaký je vzorec kyseliny chlorovodíkové?
5. Co znamená, že kyselina chlorovodíková je žíravá látka? (v učebnici to není, zkus na internetu, popiš 

stručně)
6. Jaký je vzorec kyseliny fluorovodíkové?
7. Jaké má vlastnosti a k čemu se využívá?
8. Vzorec sirovodíku.
9. Jaké má vlastnosti? 

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
mnoho z vás chválím za rychlost a provedení předchozího úkolu – vocabulary. Bohužel někteří nepracují
nebo  úkoly  neposílají  v termínech  (bez  vysvětlení).  Zkuste  prosím  napravit,  aby  se  nemnožily  „N“
(=nezpracováno/nedodáno) u vašich jmen. Většina z vás spolupracuje výborně a vám se množí „+“ plusy.

V přiloženém dokumentu vám zasílám *GRAMMAR* - úkoly, kde si gramatiku procvičíte. Mělo by to být
pro Vás opakování. Instrukce, jak vyplnit cvičení, najdete v pracovním listě.  

Vyplňte  pracovní  listy  a  pošlete  mi  je  prosím  do  31.  5.  na  e-mail:
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .
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ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:
V učebnici pokračujeme v kapitole ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY – Přívlastek těsný a volný, postupně 
rozvíjející a několikanásobný. 
Pozorně si v učebnici přečtěte žluté tabulky na str. 82 – PŘÍVLASTEK TĚSNÝ A VOLNÝ a na str. 84 – 
PŘÍVLASTEK POSTUPNĚ ROZVÍJEJÍCÍ A NĚKOLIKANÁSOBNÝ a udělejte si z nich výpisky do 
gramatických pravidel.
Projděte si cv. 83/1, 84/1

ZNÁZORNĚNÍ GRAFICKÉ STAVBY VĚTY JEDNODUCHÉ – učebnice str. 94-96. Jedná se v podstatě o 
opakování základních a rozvíjejících větných členů. Projděte si pozorně grafický rozbor vět na příkladech 
v učebnici. 
Udělejte grafický rozbor vět ze cvičení 95/1, napište v ruce, naskenujte nebo vyfoťte a pošlete mi do 
konce týdne. Vezměte si na pomoc s určováním tabulky na základní a rozvíjející větné členy, které jsem 
vám posílala.

Literatura:
Přečtěte si ukázku: Literární výchova str. 142: Mark Twain – Dobrodružství Huckleberryho Finna a 
odpovězte na otázky, které pro vás připravila Matylda:

1. Jak se jmenoval Huckleberryho nejlepší kamarád?
2. Jaký byl jeho otec?
3. Co je krevní msta?
4. Co je to funus?
5. Kam střelili Buda?

Odpovědi na otázky mi pošlete ve Wordu, do konce týdne na můj e-mail (i Matylda)

NĚMECKÝ JAZYK

-  PS 19, ke slovu plakát
- učebnice  strana 11,12- pouze přečíst a pomocí slovíček z pracovního sešitu si přeložit
- PS 1/10

Úkolů je tento týden málo. Děti si dodělají všechny úkoly v pracovním sešitě i na listech a prosím, aby mi je 
přinesly  1.6. 2020 ke kontrole. 

Sešit i listy přinesou během dopoledne a dají je tomu, kdo jim přijde otevřít. Všechno opravím a děti si 
vyzvednou stejným způsobem ve středu 3.6.2020.

Kdo mi listy posílal e-mailem a já jsem mu opravené poslala zpět, tak už tisknout nemusí. Pracovní sešity 
přinesou všichni.
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PŘÍRODOPIS

 Mineralogie – Geologie

Zápis do sešitu: Objev fosilních paliv uhlí, ropy, zemního plynu dali lidské společnosti obrovské zdroje 
energie. To umožnilo lidstvu nevídaný rozkvět. Lidstvo se v 19 a 20. Století posunulo zásadní způsobem 
vpřed. Došlo ke změně životního stylu a prodloužení lidského života. Uhlík obsažený ve fosilních palivech se
při spalování neztrácí, ale v podobě oxidu uhličitého se přesouvá z podzemí do zemského obalu. Oteplení 
Země vzrostlo o 1 stupeň Celsia a globální oteplení se stalo realitou.

Vyjmenuj fosilní paliva
Jak škodí spalování fosilních paliv přírodě?

Zapsat do sešitu.

OBČANSKÁ VÝCHOVA

GLOBÁLNÍ SVĚT – PŘÍLIŠ MNOHO LIDÍ – PŘÍLIŠ MNOHO PROBLÉMŮ

- učebnice str. 70 – 72 – přečíst

- z těchto stran vyhledej co je to ekologická stopa a zapiš do sešitu

- napiš do sešitu i úkol ze str. 72 – Zopakuj si, které národní organizace se skrývají pod zkratkami 

OSN, NATO, UNICEF, UNESCO, WHO. A co je jejich cílem?
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 8-12  Odmocniny, desetinná čísla, 8. třída 

 

8-12 Odmocniny, desetinná čísla, 40 př., 8. třída 

 

1) √49 =  

2) √0,49 = 

3) √0,0049 =  

4) √0,000 049 =  

5) √0,36 =  

6) √0,09 =  

7) √0,0064 =  

8) √0,0324 =  

9) √0,000 256 =  

10) √0,000 196 =  

11) √0,81 =  

12) √1,21 =  

13) √0,0361 =  

14) √0,0025 =  

15) √0,000 169 =  

16) √0,000 225 =  

17) √16 · 9 =  

18) √16 · √9 = 

19) √100 · 81 =  

20) √100 · √81 = 



 8-12  Odmocniny, desetinná čísla, 8. třída 

 

21) √0,36 · 0,25 =  

22) √0,36 · √0,25 = 

23) √1,44 · 1 =  

24) √1,44 · √1 = 

25) √0,16 · 9 = 

26) √2,25 · √4 = 

27) √2,89 · √0,16 = 

28) √3,61 · √1 = 

29) √0,16 · √9 = 

30) √2,89 · √0,16 = 

31) √0,81 · √400 = 

32) √0,16 · √400 = 

33) √1,21 · 11 = 

34) 0,4 · √0,0196 = 

35) 0 · √0,000 361 = 

36) √– 1  = 

37) √– 9  = 

38) √– 64  = 

39) √1  = 

40) √0  = 

 



GRAMMAR IN USE

I´M  GOING TO 

We use am/ is/ are going to = for future.
Používáme am/ is/ are going to pro vyjádření budoucnosti.

Příklad: I am going to watch TV this evening.

        Morning                                                           This evening

I am going to do something = I have decided to do it, my intention is to do it.
Chystám se něco udělat. = Rozhodl jsem se to udělat, můj záměr je to udělat.

   I decided to do it.                                                 I am going to do it.

past now

Příklad: I am going to buy some books tomorrow.

             I am not going to have breakfast this morning. I am not hungry.

             Are you going to invite Mark to your party?

Something is going to happen = we can see now that it is sure to happen.
Něco se stane = nyní můžeme vidět, je to jisté, co se stane (v blízké budoucnosti).
Příklad: Look at the sky! It´s going to rain. (black clouds now → rain) 
Podívejte se na oblohu. Bude pršet. (nyní jsou černé mraky → což znamená, že bude pršet)

I                        am                                       do

He/she/it        is           (not) going to     drink

We/you/they are                                      watch

am      I                                                                buy ….?

is        he/she/it                    going to               eat ….?

are     we/you/they                                           wear…?



1. What are these people saying? Co tito lidé říkají? Doplňte s pomocí going to.

                       

2. Complete the sentences. Use going to + these verbs.
Doplňte věty. Použijte going to + tyto slovesa.

1. My hands are dirty. I´m _______________________them.

2. What are you _______________________to the party tonight?

3. It´s a nice day. I don´t want to take the bus. I ____________________________.

4. Steve is going to London next week. He _____________________ with some friends.

5. I´m hungry. I ________________________this sandwich.

6. It´s  Sarah´s birthday next week. We ___________________her a present.

7. Sue says she´s feeling very tired. She __________________for an hour.

8. Your favourite programme is on TV tonight. ____________ you _______________ it?

9. What  ________________ Rachel _______________ when she leaves school?

I´m_____________

______________

___________________

___________________

_

__________________

__________________

___________________

___________________

do eat give lie down stay   walk            wash       watch       wear



3. What are going to do today or tomorrow? Write 3 sentences. 
Napíšte 3 věty o tom, co budete dělat dnes nebo zítra.

       1. I´m _________________________________________________________.

      2. ____________________________________________________________.

      3. ____________________________________________________________.

4. Look at the pictures. What is going to happen?
Podívejte se na obrázky. Co se stane? Odpovězte.



      

1. It is __________________________________________________________________________.

2. The shelf  _____________________________________________________________________.

3. The car _______________________________________________________________________.

4. He ___________________________________________________________________________.
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.


