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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník

TÝDEN 15. 06. – 19. 06. 2020

DĚJEPIS 

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:

ZS-1. Sečtěte 3 čísla. První je 25/27 a každé následující je třikrát větší, než číslo předchozí.

ZS-2. Urči číslo. Jestliže k němu přičtu jeho třetinu, dostanu číslo 20.

ZS-3. Urči číslo. Jestliže ho zmenším o jeho sedminu, dostanu číslo 12.

ZS-4. Urči číslo. Jestliže ho zvětším o jeho tři osminy, dostanu číslo 11.

ZS-5. Písemka dopadla dobře. Nikdo nedostal horší známku než trojku, třetina třídy dostala jedničku, dvě 
pětiny dvojku a jen osm žáků trojku. Kolik žáků chodí do třídy? Kolik žáků dostalo jedničku? Kolik dvojku?

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.

CHEMIE

Str. 96 – 97 Proč je moře slané? - odpovědět na otázky do sešitu a přinést už do školy

1. Jaký je podíl slané a sladké vody na Zemi?
2. Jak vznikají soli?
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3. Nejdůležitější solí bezkyslíkatých kyselin je chlorid sodný. Jaký je vzorec a jak se získává?
4. Kde v lidském těle se chlorid sodný nachází?
5. Kolik gramů chloridu sodného denně přijímáme a jaká je doporučená dávka?
6. Co způsobuje nadbytek příjmu NaCl u člověka?
7. Jakou příměsí se obohacuje kuchyňská sůl?
8. Která sůl dodává mořské vodě nahořklou chuť?
9. Co je salinita a v jakých jednotkách se udává?
10. Které moře je nejslanější a jaká je jeho salinita?

FYZIKA

V tomto týdnu prosím vyřeš tento pokus:

Na stůl polož syrové vajíčko a roztoč ho. Potom vajíčko na okamžik zastav prstem a hned zase prst odtáhni. 
Stejný pokus proveď s vajíčkem uvařeným natvrdo. Vysvětli pozorované jevy.

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

ZEMĚPIS

Str. 58 – 59 Doprava a silniční doprava - odpovědět na otázky už můžete do sešitu a přinést do školy na 
hodinu.

1. Do kterého sektoru řadíme dopravu?
2. Který druh dopravy nejvíce znečisťuje životní prostředí, především ovzduší?
3. Rozdělení dopravy podle dopravního prostředku:
4. Rozdělení dopravy podle dopravního prostředí:
5. Rozdělení dopravy podle objektu přepravy:
6. Co všechno tvoří dopravní síť?
7. Pozitiva silniční dopravy:
8. Negativa silniční dopravy:
9. Odkud a kam vede nejdelší dálnice na světě a jak je dlouhá?

ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,
vím, že se blíží prázdniny, ale pojďme ještě společně zapracovat na angličtině. Ti žáci, kteří chodí do školy,
se na úkol podívají a mohou si předpřipravit doma s tím, že si ho přinesou do hodiny nebo ho budou dělat
přímo v hodině. Ti žáci, kteří se učí z domova, úkoly vypracují a zašlou mně na e-mail – zavedený systém
zůstává.
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 V přiloženém dokumentu vám zasílám *READING* - pochopení textu v anglickém jazyce a cvičení,
která navazují na text. Instrukce, jak vyplnit cvičení, najdete v pracovním listě.      

Vyplňte  pracovní  listy  a  pošlete  mi  je  prosím  do  21.  6.  na  e-mail:
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

NĚMECKÝ JAZYK

- učebnice strana 12, 14
- PS strana 10

ČESKÝ JAZYK

- úkol prodloužen na další týden 15. -19. 6.

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.

PŘÍRODOPIS
Hádej, která hornina jsem?
1-Vznikla jsem většinou usazováním vápenatých schránek živočichů na dně moří.
Jsem obvykle šedé barvy.
Lidem sloužím k výrobě cementu a páleného vápna.

2-Jsem nejrozšířenější výlevnou vyvřelou horninou na zemi.
Mívám nápadnou sloupcovitou odlučnost.
Skládám se z jemnozrnných tmavých minerálů.

Oblast Barrandien se nachází?     
-mezi Prahou a Brnem
-mezi Prahou a Mělníkem
-mezi Prahou a Plzní
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Reading skills practice

Preparation
Match the words with the definitions and write a–f next to the number 1–6.
Před přečtením článku spojte slovíčka s definicemi a napište písmena a-f k číslům 1-6.

1……
..

intensive a. In another country.

2……
..

residential course b. A teacher who has completed many courses and exams.

3……
..

activity monitor c. Someone who watches and supervises younger students.

4……
..

excursion d. To involve a lot of work in a short time.

5……
..

qualified teacher e. A short trip to another town or place.

6……
..

abroad f. If you are on a course, you are living in the institution where you are 
studying.

https://www.ldoceonline.com/dictionary/institution
https://www.ldoceonline.com/dictionary/study


Would you like to study in the UK?

Doplňte:

8 1 2 18 20 12

1. Check your understanding: true or false
Circle True or False for these sentences.
Na základě článku označte/zakroužkujte Pravdu nebo Lež těchto vět.

1. ACE schools teach languages. True False

2. ACE schools only have schools in the UK. True False

3. ACE schools teach mostly adults. True False

4. There are more than 12 students in each class. True False

5. Courses last between one week and two months. True False

6. Students have to stay in hotels when studying at ACE schools. True False

7. There is always a teacher or activity monitor to support the students. True False

8. There are many activities to do after the language classes. True False

2. Check your understanding: gap fill
Complete the gaps with the correct number from the box.
Na základě článku doplňte mezery správnými čísly z tabulky.

ACE schools teach young people from ____________ to______________years old. There are no more

than______________students in each class.

Short courses last only ____________ week but the longer courses are for______________months.

Students must study for______________hours each week.
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