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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník

TÝDEN 01. 06. – 05. 06. 2020

DĚJEPIS 

Zadání domácí práce pro období od 27.4. – 22.5.2020

Prodlouženo do 5.6.2020.

Poznámka – téma nového úkolu mají již všichni vybrané, schválené a splněné, kromě viz níže.

Budíček…!!!! 

Matyldo a Šárko, co děláte celý den…??? Nechápu, co svým jednáním sledujete…??? 

MATEMATIKA 

Poznámka - Šárka, Matylda a Vít ještě neposlali ani jeden domácí úkol od začátku výluky. 
Vezměte si příklad z Michala, který poslal již spoustu úkolů.

Vypočítejte:

86-13. Jsou dány tři kružnice, z nichž každé dvě mají navzájem vnější dotyk. Poloměr druhé kružnice  je o 2 
cm menší než poloměr první kružnice, poloměr třetí kružnice je o 3 cm větší než poloměr druhé kružnice. 
Středy těchto kružnic jsou vrcholy trojúhelníku, jehož obvod je 19 cm. Určete poloměry jednotlivých 
kružnic.

86-14. Obdélník má délku o 4 cm větší než šířku. Čtverec, jehož strana je rovna délce obdélníku, má obsah o 
68 m2 větší než obdélník. Určete rozměry obdélníku.

87-18. Tatínek vložil do spořitelny určitou částku peněz na 12 % roční úrokovou sazbu. Za dva roky vložená 
částka vzrostla na 31 360 Kč. Vypočítejte výši vložené částky.

1. Příklady vypracujte do sešitu.
2. Výpočty digitalizujte a to skenováním nebo vyfocením mobilem.
3. Na každý list vpravo nahoře uveďte jméno, třídu, datum.
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.
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CHEMIE

 Str. 86 – 87 Co to vlastně vypil učitel Kotek?  Přečíst a odpovědět na otázky

1. Vzorec kyseliny sírové
2. Při ředění kyselin opatrně lijeme vždy kyselinu do vody. Nikdy ne naopak! Proč?
3. Vzorec kyseliny dusičné.
4. Proč se kyselina dusičná uchovává v tmavých lahvích?
5. Jaké je použití kyseliny dusičné?

Str. 88 – 89 Jsou všechny kyseliny nebezpečné?

6. Vzorec kyseliny uhličité.
7. Které nápoje ji obsahují?
8. Kyselina uhličitá je stálou složkou dešťových srážek a každé přírodní vody. Jaké horniny naleptává 

a co tím vzniká?
9. Vzorec kyseliny siřičité.
10. Oxid siřičitý uniká při spalování uhlí do vzduchu, kde reaguje s kapičkami vody a vzniká kyselina 

siřičitá. Jak nazýváme takové deště, které obsahují kyselinu siřičitou?
11. Vzorec kyseliny chlorné
12. K čemu se používá?

FYZIKA

V tomto týdnu prosím vyřeš tento pokus:

Obyčejný kastrůlek naplňte vodou do výšky asi 3 cm od dna. Dnem vzhůru do něj postavte těžší sklenici 
(např. zavařovací), dejte na vařič a zahřívejte. Po uvedení do varu počkejte asi 5 minut, kastrůlek sundejte z 
vařiče a pozorujte, co se bude dít. Děj náležitě a přesně vysvětlete z fyzikálního hlediska.

Výsledky měření s komentářem mi zašli emailem. Děkuji. 

ZEMĚPIS

Str. 42 – 43 Živočišná výroba, přečíst a odpovědět na otázky.
Rozlišujeme extenzivní a intenzivní typy živočišné výroby.

1. Charakterizuj extenzivní způsob.
2. Charakterizuj intenzivní způsob.
3. Na co je zaměřen chov skotu v hustě osídlených oblastech Evropy a Severní Ameriky?
4. Na co je zaměřen chov skotu v prériích USA a pampách Jižní Ameriky?
5. V jaké krajině je kráva považována za posvátné zvíře?
6. Které krajiny jsou předním producentem vepřového masa?
7. Kde je nejvíc rozšířen chov ovcí?
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8. Který živočich produkuje hedvábí?
9. Které krajiny produkují nejvíc hedvábí?
10. Kvůli čemu se chovají včely?
11. Které druhy ryb v mořích se nejvíc loví?
12. Sladkovodní ryby se chovají v rybnících, přehradách, řekách. Jak se nazývá největší rybník 

v Čechách? (učivo z 1. pololetí)

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
v  přiloženém  dokumentu  vám zasílám  *POSLECH* -  konverzaci  v  anglickém jazyce  a  cvičení,  která
navazují na poslech. Poslech - MP3 - je vložena do pracovního listu, 2x kliknete na ikonu, poté se otevře
okno a kliknete na „otevřít". Instrukce, jak vyplnit cvičení, najdete v textu. 
      

Poslech si pouštějte několikrát, dělejte si pauzy. Vracejte si zpět, pokud neporozumíte.

POKUD VÁM POSLECH NEPŮJDE OTEVŘÍT (někomu šel pustit, někomu ne), NAPIŠTE MI 
E-MAIL, POŠLU VÁM POSLECH – MP3 – ZVLÁŠŤ.  Děkuji.

Vyplňte pracovní listy a pošlete mi je prosím do 7. 6. na e-mail: veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz 

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:
V učebnici kapitola NĚKOLIKANÁSOBNÉ VĚTNÉ ČLENY – VÝZNAMOVÝ POMĚR 
str. 86 – 91 – projděte si všechny žluté odstavce na těchto stránkách.

Do gramatických pravidel:

Zápis ze žlutých odstavců na str. 88-89

VÝZNAMOVÉ POMĚRY
-název poměru (slučovací, stupňovací, odporovací, vylučovací, důsledkový)
-opsat vždy první větu ze žlutých odstavců
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-vypsat nejčastější spojky
-vybrat a napsat jeden příklad

Projděte si cv.: 89/1, 90/5, 6, 7, 8

Literatura:

Přečtěte si v     Literární výchově  :

Česká literatura v 2. polovině 19. stol. - str. 148
Jan Neruda: Svatováclavská mše – str. 149
Jan Neruda: Romance o Karlu IV. – str. 154

Na internetu si najděte informace o Janu Nerudovi a do literárního sešitu si vpracujte stručné výpisky.

OBČANSKÁ VÝCHOVA
Zadání domácí práce pro období od 1.6. – 12.6.2020

ŽIVOTNÍ PERSPEKTIVY – ŽIVOTNÍ PLÁNY A CÍLE

- učebnice str. 73 – 74 – přečíst

- do sešitu:

SEBEREALIZACE

- rozvoj vlastní osobnosti a schopností 
- plné využívání schopností a vloh jedince

úkoly: str. 73 – vypiš všechny svoje vlastnosti a dovednosti, kterých si na sobě vážíš
str. 73 – Máš nějakou oblíbenou knížku? Čím tě zaujala?
str. 74 – Nakresli si svou vlastní mapu energie. Které věci tě nabíjejí? Co ti pomáhá, aby ses cítil(a) 
dobře? (příklad najdeš v učebnici)

NĚMECKÝ JAZYK

- procvičování gramatiky – pracovní list Pořadí slov ve větě
- procvičujte, nemusíte posílat nic zpět
- pokud si nebudete s něčím vědět rady, nebo potřebujete něco zopakovat a probrat, pište na e-mail 

lenka.klausova@zsmskamyknv.cz
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badminton 

table 

tennis
basketball

water 

polo 

diving
golf

footba

ll 

sailing
rugby

  Listening skills practice: Free time 
A2_free_time.mp3

   Preparation
Do this exercise before you listen. Write the words in the correct group.
Před poslechem udělejte toto cvičení.  Vyberte slova z tabulky a zařaďte je do správných sloupců.

Water sports Indoor sports Outdoor sports

1. Check your understanding: gap fill
Do this exercise while you listen. Complete the registration form with Tyrone’s information.
Během poslechu udělejte toto cvičení. Doplňte registrační formulář informacemi o Tyronovi.

BROWNTON SWIMMING POOL 
REGISTRATION FORM

Name: Tyrone

Surname:

Age:

Interested in (sport):

2. Check your understanding: true or false
Do this exercise while you listen. Circle True or False for these sentences.
Během poslechu udělejte toto cvičení. Zakroužkujte/označte Pravdu či Lež těchto vět.

1. There are four different age groups that play water polo. True False

2. Tyrone wants to join the under 14s club. True False

3. The under 16s water polo team train three times a week. True False

4. The under 16s train on Monday and Thursday. True False

5. Water polo matches are played on Saturdays. True False



6. You have to pay to join the water polo classes for under 18s. True False

 7. You need to bring a photo to register at the swimming pool. True False

8. Training for the water polo team starts this week. True False



Are you a member of any sports clubs?

Do you like watching 
sport?

What sports do you 
play?

Doplňte – odpovězte celou větou

3. Fill in



Pořádek slov ve větě

A) AUSSAGESÄTZE (věty oznamovací)

1.Bildet die Aussagesätze!

er – alles – machen

wir – gern – baden

er – die Aufgaben – rechnen

ich – Deutsch – lernen

sie – es – sagen

du – nach Hause – gehen

2.Beginnt den Satz mit dem fett gedruckten Wort! (začni větu tučně vytištěným slovem!)

Sie kommen heute zu uns.

Wir fahren nach Hause.

Sie lernen Deutsch.

Ich sehe um acht Uhr fern.

Er fährt am Sammstag nach Wien.

Monika spielt jetzt Klavier.

Sie heiβt Karin.

B) FRAGESÄTZE(věty tázací)

1.Fragt nach den fett gedruckten Wörtern!(ptejte se na tučně vytištěná slova!)

Sie lernt Deutsch.

Er geht ins Kino.

Sie schreiben Briefe.

Er lernt 2 Stunden.

Wir singen.

Er kommt um sieben.

Er fährt heute zur Oma.

2.Ordne diese Sätze richtig! (uspořádej věty!)

alt ist Wie das Kind?

du Malst gut?



der Ball Ist blau?

in gehst du die Schule Wann?

Bist hier du?

einen Hast Bruder du?

Übersetzt W – Fragen!

Co děláš?   Kdo je to?

Kolik je ti let?   Kam jdeš?

Kde bydlíš?   Jaký je tvůj pes?

 Pořádek slov ve větě
(řešení)
A) AUSSAGESÄTZE (věty oznamovací)
1.Bildet die Aussagesätze!
Er macht alles.
Wir baden gern.
Er rechnet die Aufgaben.
Ich lerne Deutsch.
Sie sagen (sagt) es.
Du gehst nach Hause

.
2.Beginnt den Satz mit dem fett gedruckten Wort! (začni větu tučně vytištěným slovem!)
Heute kommen sie zu uns.
Nach Hause fahren wir.
Deutsch lernen sie.
Um acht Uhr sehe ich fern.
Am Sammstag fährt er nach Wien.



Jetzt spielt Monika Klavier.
Karin heiβt sie.

B) FRAGESÄTZE(věty tázací)
1.Fragt nach den fett gedruckten Wörtern!(ptejte se na tučně vytištěná slova!)
Lernt sie Deutsch?
Geht er ins Kino?
Schreiben sie Briefe?
Lernt er 2 Stunden?
Singen wir?
Kommt er um sieben?
Fährt er heute zur Oma?

2.Ordne diese Sätze richtig! (uspořádej věty!)
Wie alt ist das Kind?
Malst du gut?
Ist der Ball blau?
Wann gehst du in die Schule?
Bist du hier?
Hast du einen Bruder?

Übersetzt W-Fragen!
Was machst du?  Wer ist das?
Wie alt bist du?   Wohin gehst du?
Wo wohnst du?   Wie ist dein Hund?


	rozvoj vlastní osobnosti a schopností
	Preparation
	1. Check your understanding: gap fill
	2. Check your understanding: true or false
	3. Fill in

