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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník

TÝDEN 08. 06. – 12. 06. 2020

DĚJEPIS 
Zadání domácí práce pro období od 27.4. – 22.5.2020

Prodlouženo do 12.6.2020.

Poznámka – téma nového úkolu mají již všichni vybrané, schválené a splněné, kromě Matyldy a Šárky.

MATEMATIKA 

Poznámka – Šárka a Matylda od začátku výluky ignorují jakékoliv úkoly. 

Vypočítejte:

87-19. Při zalesňování bylo během tří dnů vysázeno 2 950 stromků. Během druhého dne bylo vysázeno o 25 
% stromků více než v prvním dnu, během třetího dne bylo vysázeno o 15 % více než ve druhém dnu. Kolik 
stromků bylo vysázeno v jednotlivých dnech?

87-20. Ve škole je 500 žáků. Na konci školního roku ředitel oznámil, že vyznamenání získalo 20 % žáků. 
Přitom vyznamenání dosáhlo 18 % chlapců a 23 % dívek. Určete, kolik chlapců a kolik dívek navštěvuje 
školu?

4-46. Železný sloup je zasazen v zemi 2/5 své délky, z části nad zemi je 1/3 obarvena
žlutě a neobarvená část nad zemi měří 6 m. Jak dlouhý je celý sloup?

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. 90 - 91    Plyn, jemuž dal jméno zápach, přečíst a odpovědět na otázky

1. Chemická značka amoniaku
2. Charakterizuj amoniak
3. Jak vzniká amoniak v přírodě?
4. Kolik % amoniaku obsahuje koncentrovaný vodný roztok amoniaku?
5. Jaké je využití amoniaku?

Str. 92-93    Čím vyčistit zanesený odpad? 

6. Vzorec hydroxidu sodného
7. Co znamená, že hydroxid sodný je hygroskopický?
8. Na čištění čeho se používají prostředky obsahující hydroxid sodný?
9. Vzorec hydroxidu vápenatého
10. Kde se používá hydroxid vápenatý (jako hašené vápno)

FYZIKA

V tomto týdnu prosím vyřeš tento pokus:

Počkej  si  na  slunečný  den, nalij  do  misky  vodu,  vlož  nastojato  ale  mírně  zešikma do  misky  zrcátko  a
rozhlédni se po stěnách, co na stěně uvidíš. 

Měl bys vidět minimálně dva velmi zajímavé optické jevy. 

Popiš je a s komentářem mi vše zašli emailem. Děkuji.

ZEMĚPIS

Str. 46,47,48,49 Průmysl, rozdělení průmyslu, přečíst a odpovědět na otázky

1. Které jsou hlavní průmyslové oblasti světa? (je jich 6)
2. Asijští tygři jsou tvořeny skupinou zemí V a JV Asie. Které jsou to? (str. 46, dolů, zelený obdélník)
3. Kdy a kde začala průmyslová revoluce?
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4. V současné době probíhá čtvrtá průmyslová revoluce. Čím je charakterizována? (stručně)
5. Kdy byla ČR připojena k internetu?(str. 47, dolů, zelený obdélník)
6. Vysvětli stručně pojem high technology (high – tech)
7. Charakterizuj technologický park
8. Jak se nazývá nejznámější technologický park a kde se nachází?
9. Na str. 48 dolů jsou loga různých světových firem. Ke každému logu napiš krátce, co firma vyrábí. 

Např. IKEA – nábytek …

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,

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  14.  6.  na  e-mail:
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

NĚMECKÝ JAZYK

- PS strana 19 – ke slovu Garage

předložky se 3. a 4. pádem 
auf -  na (vodorovná plocha)
an  - na (svislá plocha)
in – v
vor – před
hinter – za
über- nad
unter – pod
neben – mezi

- uč. 2/13 přečíst a přeložit

- uč. tabulka strana 13
 3. pád
 koncovky  m –r-m
 der – dem  die – der   das – dem
- na otázku kde?  wo?
  Wo?
 in dem Haus   v domě    auf dem Tisch   na stole    vor dem Stuhl   před židlí  
  vor der Schule   před školou  hinter der Stadt   za městem  in der Tasche   v tašce
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- uč. 3a/ 13 – 10 vět napsat a poslat na e- mail
-uč. 3b/13 ústně
- PS 2/10

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice:
V učebnici kapitola: VĚTNÉ ČLENY V     PŘÍSTAVKOVÉM VZTAHU   str. 91 – 93. Projděte si příkladové 
věty na str. 91 a žlutý odstavec na str. 92. Ze žlutého odstavce si udělejte výpisky do gramatických 
pravidel.
Projděte si cv.: 92/2, 93/3, 4

Literatura:
Přečtěte si ukázku: Ignát Herrmann - První hřích, str. 173 a pokuste se ji porovnat s dnešní dobou.

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)

PŘÍRODOPIS

Na světě ubývá zdrojů pitné vody.

1. Čím je způsoben úbytek vody?
2. Zjisti, kolik vody spotřebuje vaše rodina za týden a za rok.
3. Zjisti cenu vody.
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A/ AN/ THE
A) Choose the correct word for each of the sentences. Vyberte správnou odpověď. Na 
výběr máte:   a/ an/ the  / nebo nic (-). Pokud nepůjde tabulka rozkliknout, napište člen za větu.  

1. Moscow is   capital of Russia. 

2. I can see   apple and two oranges on the table.

3. Maria's downstairs in   kitchen.

4. 'Where's   cat?' 'It's asleep on the

bed.' 

5. Would you like   cup of tea?

6. All   chocolates in this box are

fantastic!

7. Meet me in   coffee shop at the

station.

8. I need to buy   new pair of jeans.

9. Do you like   new jeans I'm wearing?

10. Put your hand up if you want to ask   question.

B) Choose the correct words. Vyberte správnou
odpověď. Na výběr máte: a/ an/ the/ nebo nic (-).

If I buy  new computer, I

want  large screen that is clear and easy to

read.  computer must be fast because I want to

play  games on it.  price

of the computer is another important point. If it is expensive, I will

buy  old computer instead. Also, I need  computer that is easy to 

use. Is there  computer like this or is it  dream?

C) Choose the words into the correct groups. Zvolte slova z tabulky a správně zařaďte.

European country information Indian film clothes uniform

umbrella party

actors     hour      money carton of juice        Australian businessman

advice         office      A            AN                NO ARTICLE

Select an option

Select an option

Select an option

Select an option

Select an option

Select an option

Select an option

Select an option

Select an option

Select an option

Select an option

Select an option

Select an option

Select an option Select an option

Select an option Select an option

Select an option Select an option


	rozvoj vlastní osobnosti a schopností

