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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník

TÝDEN 04. 05. – 07. 05. 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

BUDÍČEK…!!!...  Nové téma mají zatím schváleno jenom dva žáci a sice Simona a Nikol. 

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

Str. 32,33 – HIERARCHIE SÍDEL – přečíst a udělat poznámky = odpovědět na otázky (krátce 
a stručně)

- Co je sídlo?
- Venkovská sídla dělíme na tři kategorie, které jsou to?
- Co znamená pojem industrializace měst?
- Jaká byla původní funkce vesnic?
- Jaké jsou výhody bydlení na vesnici?
- Nevýhody vesnic?
- Napiš 3 příklady českých měst, která mají lázeňskou funkci (to v látce nenajdeš, ale učili jsme 

se to v 1. pololetí, např. Karlovarský kraj)
PROSÍM,  pošlete mi vaše poznámky- pouze z této látky, abych měla jistotu, že pracujete.

CHEMIE

Str. 75,76,77 – Oxidy – přečíst, napsat poznámky = odpovědět na otázky (použij tabulku str. 77 dole)

- Co jsou oxidy?
- Jaké oxidační číslo má kyslík v oxidech?
- Název oxidů je dvouslovný. Co tvoří podstatné jméno?



- Co tvoří přídavné jméno?
- Napiš vzorce oxidů:  oxid hlinitý

oxid uhličitý
oxid sírový
Prosím pošlete mi vypracované poznámky.

FYZIKA

V tomto týdnu prosím vyřešte tento úkol:

Mezi Kamýkem nad Vltavou a Živohoští jezdí parník. Cesta tam a zpět mu trvá 3 hodiny a 15 minut. 
Po proudu pluje rychlostí 14 km za hodinu, proti proudu rychlostí 9 km za hodinu. Jaká je vzdálenost 
mezi oběma přístavišti?  

Odpověď mi zašli emailem. 

PŘÍRODOPIS

Otázky:

Jaký význam mají naše lesy v krajině?

Které chráněné přírodní výtvory znáte ze svého okolí?

Co je rekultivace?

Prosím odpovědi poslat.

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
dovolte mi se představit. Jmenuji se Veronika Chalupová, nastupuji na místo paní učitelky Hrubé a
přebírám  pomyslné  žezlo.  Doufám,  že  naše  spolupráce  bude  alespoň  tak  dobrá,  jak  byla  s paní
učitelkou Hrubou, angličtina vás bude bavit a mnoho se naučíte.



 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. 

      

Vyplňte pracovní listy a pošlete mi je prosím do 10. 5. na e-mail: 
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:
V učebnici na str. 75 začíná kapitola ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY – mělo by to pro vás být 
opakování. Přečtěte si všechny žluté tabulky a odstavce ze str. 75 – 78. 
Opět posílám tabulku k vytištění „Rozvíjející větné členy“ – pomůže vám s určováním.
Tabulku vytiskněte a vložte do sešitu, neztraťte, budeme potřebovat i nadále

ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY
       

VĚTNÝ ČLEN
ZKRATK

A JAK SE PTÁME NA ČEM ZÁVISÍ

Předmět PT všemi pádovými otázkami a) na slovese
    kromě kdo? co? b) na přídavném jm.
Příslovečné 
určení PU tázacími příslovci a) na slovese
      b) na přídavném jm.
      c) na příslovci
Přísl. urč. místa PU (m.) kde, kam, odkud, kudy  
Přísl. urč. času PU (č.) kdy, od kdy, do kdy,  
    jak dlouho, jak často  
Přísl. urč. způsobu PU (zp.) jak, jakým způsobem  
Přísl. urč. míry  PU (mír.) kolik, jak mnoho, o kolik,  
    do jaké míry  
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Přísl. urč. příčiny PU (příč.) proč, z jakého důvodu,  
    z jaké příčiny  
    (vyjadřuje příčinu děje)  
Přísl. urč. účelu PU (úč.) za jakým účelem  
    (vyjadřuje cíl děje)  
Přísl. urč. podmínky PU (podm.) kdy, za jakých podmínek  
Přísl. urč. přípustky PU (příp.) navzdory čemu, i přes co,  
    i v jakém případě  

   
(přípust. je v rozporu s 
dějem)  

Přívlastek PK
na podstatném jméně 
(zájmeně)

Přívlastek shodný PK (s.) zájmeny jaký, který, čí  
Přívlastek neshodný PK (n.) jakákoliv otázka  

Doplněk D jak + sloveso, na slovese a zároveň na 
    jaký + sloveso podstat. jm. (nebo zájmeně)

Zopakujte si PŘEDMĚT.
Předmět závisí na slovese nebo na podstatném jméně a ptáme se na něj všemi pádovými otázkami 
kromě 1. pádu. 
Př.: Rychle se napil vody. Napil se koho, čeho? – vody. = vody je předmět ve 2. pádu. Zazpíval nám 
hezkou písničku. Zazpíval koho, co? – písničku. = písničku je předmět ve 4. pádu. Zazpíval komu 
čemu? – nám. = nám je předmět ve 3. pádu.
Ve cv. 76/2 zkuste vyhledat všechny předměty a určit jejich pády.

Literatura, sloh:
Prosím o zaslání úkolů z     minulých týdnů!  
Ze slohu stále nemám zpět všechny upravené úvahy (jedna mi chybí). Chci je vrátit ohodnocené celé 
třídě najednou, tak kdo ještě neposlal, ať to co nejdříve napraví.
Z literatury nemám od poloviny třídy 5 otázek k zadané     ukázce  . A stále mi chybí většina odpovědí na 
otázky z prezentací. Dopracujte a pošlete do konce týdne ke kontrole.
Pouze jediný žák z vaší třídy má splněné všechny úkoly.

NĚMECKÝ JAZYK

- PS strana 9 slovíčka ve druhém sloupečku až ke slovu informace

- učebnice strana 9 – poslechni si několikrát a několikrát si přečti a přelož ústně (poslech v příloze)

- vazba gibt es – vysvětleno v příloze (list a poslech)

- vyplnit list 20 a poslat mi zpátky (příloha)



OBČANSKÁ VÝCHOVA

GLOBÁLNÍ SVĚT – PROBLÉMY SOUČASNÉHO SVĚTA

- učebnice str. 67 – přečíst

- do sešitu přepsat následující poznámky

globální - souhrnný, celkový, celosvětový

lokální - místní; vztahující se k určitému místu

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY 
- problémy týkající se celého světa

1. společenské problémy (člověk x člověk)

 Hladomor
 Nebezpečí jaderné katastrofy
 Civilizační choroby
 Terorismus
 Rasismus
 Přelidnění země,…

2. ekologické problémy (člověk x příroda)

 Skleníkový efekt
 Nedostatek pitné vody
 Globální oteplování
 Kácení lesů, pralesů
 Znečišťování ovzduší ….



2x KLIKNĚTE PRO SPUŠTĚNÍ POSLECHU: 
A1_inviting_someone
_to_the_cinema.mp3

Listening skills practice: Inviting someone to the cinema – exercises

Listen to the conversation and do the exercises to practise and improve your listening skills.

A) Preparation
Do this exercise before you listen. Draw a line to match the pictures with the words below.

Cvičení udělejte ještě před poslechem. Spojte obrázky se slovy, která jsou uvedena níže.

historical drama carto
on

romantic
comedy

science fiction horro
r

action

 
1. Check your understanding: multiple choice
Do this exercise while you listen. Circle the best answer to complete these sentences.
Na základě poslechu zakroužkujte slova, která patří do vět.

1. Ismael is OK, but a bit ill / OK, but has a lot of homework / OK, but a bit bored.

2. ‘Light and dark’ is a horror film / a science fiction film / a romantic comedy.

3. The comedy film is about a family / shop / school,

4. Jack hates horror films / romantic films / science fiction films,

5. They decide to see a romcom / horror film / science fiction film.

6. They decide to meet at 7 o’clock / half past seven / 8 o’clock.

1



2. Check your understanding: gap fill
Do this exercise while you listen. Complete the gaps with a word or phrase.
Na základě poslechu doplňte věty slovy nebo frázemi, které tam patří.

1
.

Jack:

Isma

el:

Hi, Ismael. How are you?

Hi, Jack. I’m OK but I’ve got loads of                                  .

2
.

Jack: We don’t know. We can’t decide. There’s that new                                   film, ‘Light 
and dark’.

3
.

Jack: OK, well there’s a                                   about a school.

4
.

Ismael: Oh, no more school, please! What about a                                  ?

5
.

Jack: What? Really? No, I hate romantic films. I like                                  .

6
.

Isma

el: 

Jack:

Well, there’s a new science fiction film, ‘Alien 

attacks’. OK, I like                    . Let’s see that.

7
.

Ismael: At 8 o’clock. Let’s meet at 7.30                                   the cinema.

8
.

Jack:

Isma

el:

OK.                                   you                                  . Bye.

3. Fill the gap
Doplňte.

What kind of films do you like?

I like ________________________________________________________.

I don’t really like _______________________________________________.

2



VAZBA ES GIBT

Vě větě zastupuje sloveso být( sein). Překládá se také jako existovat.

Hier sind viele Leute.   Lépe    Hier gibt es viele Leute. Nebo Es gibt hier viele Leute.

Důležité je, že po této vazbě musí být podstatné jméno ( vlastně jakoby podmět) ve 4. pádě.

4. pád

einen                     eine              ein

meinen                 meine          mein        meine (mn.číslo)

deinen                  deine           dein         deine (mn.číslo)

V množném čísle končí člen nebo přivlastňovací zájmeno ve všech rodech na –e.

Dort gibt es viele Autos.

In der Stadt gibt es schöne Häuser.

Gibt es im Dorf eine Kirche?

Nein, hier gibt es keine Kirche. 

In dem Haus gibt es keinen Hund.


