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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník

TÝDEN 22. 06. – 26. 06. 2020

DĚJEPIS 

Prodlouženo do 30.6.2020.

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:

1) 100 % z 932 = 

2) 3 % z 5 = 

3) 5% z 8 = 

4) 7 % z 0,03 = 

5) 7 % z 2,5 = 

6) 18 % z 2 = 

7) 45 % z 2 = 

8) 90 % z 7 = 

9) 75 % z 60 = 

10) 20 % z 12 = 

11) 21 % z 0,2 = 

12) 17 % z 0,3 = 

13) 65 % z 0,1 = 

14) 55 % z 3 = 

15) 70 % z 0,04 = 

16) 80 % z 0,4 = 
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17) 80 % z 0,04 = 

18) 80 % z 4 = 

19) 80 % z 40 = 

20) 32 % z 0,6 = 

21) 48 % z 0,02 = 

22) 60 % z 5 = 

23) 24 % z 0,7 = 

24)

Vypočtené příklady digitalizujte a zašlete na moji emailovou adresu.

CHEMIE

str. 100 – 101   Co mají společného sochaři a zahrádkáři?   -odpovědět na otázky:

1. Uhličitan vápenatý známe jako vodní kámen. V přírodě se s ním můžeme setkat v různých podobách. 
V jakých?

2. Kde se používá mletý vápenec? 
3. Jak nazýváme triviálně dusíkaté hnojiva?
4. Pod jakým názvem známe kombinovaná hnojiva?
5. K NPK hnojivům se přidávají další soli obsahující tzv. mikroelementy. Které? (stačí chemické 

značky)
6. Opakování periodické soustavy prvků: ke každé značce napiš název prvku:

H – 
O –
N –
C –
Au –
Cu –
Ag –
Si –
P –
Zn –
Pb –
Mo -
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ANGLICKÝ JAZYK

Milí žáci,

ti z Vás, kteří chodíte do školy,
se na úkol podíváte a můžete si
předpřipravit doma s tím, že si
ho  přinesete  do  hodiny  nebo
ho  budeme  dělat  přímo
v hodině.  Ti  žáci,  kteří  se učí
z domova,  úkoly  vypracují  a
zašlou  mně  na  e-mail  –
zavedený systém zůstává.

 V  přiloženém
dokumentu  vám
zasílám
*VOCABULARY* -
anglická  slovíčka  na
zopakování  +  nová.
Pracujte se slovníky. Instrukce, jak vyplnit cvičení, najdete v pracovním listě.      

Vyplňte  pracovní  listy  a  pošlete  mi  je  prosím  do  28.  6.  na  e-mail:
veronika.chalupova@zsmskamyknv.cz .

ČESKÝ JAZYK

Prosím o vypracování a zaslání chybějících úkolů z minulých týdnů. Jediný Michal má všechny úkoly 
splněné a tímto ho chválím za příkladnou spolupráci při učení na dálku. Pokud někdo nebude vědět, 
které úkoly mu zbývají vypracovat, ať mi napíše email.

ZEMĚPIS

Str. 66 – 67  Cestovní ruch     odpovědět na otázky
1. Do kterého sektoru patří cestovní ruch?
2. Které předpoklady ovlivňují cestovní ruch?
3. Jaké jsou druhy cestovního ruchu podle důvodů?
4. Jaký je cestovní ruch pasivní a aktivní?
5. Charakterizuj krátkodobý a dlouhodobý cestovní ruch.
6. Který světadíl je nejnavštěvovanější?
7. Které země Evropy jsou nejvíc navštěvované?
8. Které město v ČR je nejvíc navštěvované?
9. Kde je tvoje vysněná dovolená v ČR a ve světě?
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NĚMECKÝ JAZYK
- opakování probrané slovní zásoby

FYZIKA

V tomto týdnu prosím odpověz na tyto dvě otázky:

1. Proč jsou kapky vody kulaté? 
2. Uschne prádlo, když je pověšené venku na zahradě, když mrzne? 

Odpověď mi zašli emailem. Děkuji. 

PŘÍRODOPIS
Opakování paleontologie
1. Ve které geologické éře se objevil Homo Sapiens (člověk)?
2. Ve které geologické éře žili trilobiti?
3. Zopakuj si geologické éry.
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Vocabulary: Holidays
1. Check your vocabulary: picture matching

Write the correct words in the boxes below the pictures.
Vyberte správná slovíčka z tabulky a napište je pod obrázky.

picnic tent campsite ho
tel

ticket airport

bagga
ge

suitca
se

caravan ma
p

passp
ort

tourist

2. Check your vocabulary: matching

Match the vocabulary with the correct definition and write a–l next to the numbers 1–12.
Spojte slovíčka se správnou definicí a napište písmena a-l k číslům 1-12.

1…….
.

A person who is on holiday. a. ticket

2…….
.

You put your clothes and things in this when you go on holiday. b. tent

3…….
.

The place where you go to take a plane. c. campsit
e

4…….
.

A place to go with your tent or caravan. d. hotel

5…….
.

Look at this to help you find places. With this you won't get lost! e. tourist

6…….
.

An official document with your photo. You need it to go 
to a different country. f. picnic

7…….
.

When you eat outside, normally sitting on a blanket on the floor. g. baggage

8…….
.

You need this paper to get on a train or enter a museum, 
for example. h. caravan



9…….
.

A place to stay with lots of rooms. i. suitcase

10…
…

If you go camping, you need a caravan or a             to sleep in. j. map

11…
…

A house with wheels! k. passport

12…
…

Suitcases or bags that you carry when you're travelling. l. airport

Vocabulary: The beach
1. Check your vocabulary: picture matching

Write the correct words in the boxes below the pictures.
Vyberte správná slovíčka z tabulky a napište je pod obrázky.

bag crab boat sand sur
f

surfboa
rd

sunglass
es

sun
cream

sun
hat

shell wa
ve

towel

2. Check your vocabulary: gap fill

Write a word or words to complete the sentences.
Napište slovo nebo slova do vět, aby byly kompletní.

1. You wear                                      to protect your eyes from the sun.

2. You travel across the water on a                                       .

3. A                                     is an animal that lives near the sea and has a lot of legs.

4. You wear a                                      on your head to protect you from the sun.

5. You use                                      to protect your skin from the sun.



6. The yellow-coloured substance you find on the beach is called                                         .

7. You use a                                      to get dry after swimming in the sea.

8. You can surf and ride the waves on a                                       .

9. The rise in water that moves across the surface of the sea is called a 
                                                                                                                                                    
.

10.
A hard object that comes from an animal such as a crab, oyster or turtle is called a
                                   .
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