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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník 

TÝDEN 14.10. – 16.10.2020 
 

DĚJEPIS – 8. a 9. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 14.10. – 16.10.2020 

 

Vezměte si k ruce učebnici Dějepis pro 9. ročník základní školy, 20. století: 

 

1. Učebnici prolistujte a vyberte si z celého školního roku 2020-2021 jedno téma, které zpracujete 

jako referát v Power Pointu. 

2. Téma může být z celé učebnice, to znamená i z druhého pololetí. 

3. Jaké téma si vyberete, to záleží na vás. Musí se to týkat učiva 9. ročníku ZŠ. 

4. Vámi vybrané téma nemusí slepě kopírovat nějaký text v učebnici, ale učebnici ke zpracování 

tématu samozřejmě můžete použít. 

5. Téma zpracujte do Power Pointové prezentace, která bude mít 12-18 snímků. Termín určíme 

později. 

6. Snažte se vybrat ze zvoleného tématu to podstatné, zajímavé a důležité, proto omezuji ten počet 

snímků a je to podstata tohoto úkolu, umět vyhledat podstatné informace a zpracovat je. 

7. Používejte obrázky a snažte se i o dobrou grafickou stánku práce. 

 

Téma, které jste si vybrali mi pošlete ke schválení. To znamená, téma musíte vybrat tento týden 

 a do pátku to musíte poslat a mít ode mě schválené. 

 

Na zvoleném tématu začněte pracovat až ho budete mít ode mne schválené. To je také kvůli tomu, 

abyste každý měl jiné téma, takže zasílejte návrhy včas, abyste si mohli vybírat. 

 

Vaše návrhy mi posílejte na můj školní email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz  

 

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 13.10.2020 
 
 

MATIKA – 8. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 14.10. – 16.10.2020 

 

 

Vypočtěte následující příklad písemně: 

 

BP8.  5-50. Průměrné stoupáni mezi dvěma místy je 18‰. Jaká je nadmořská výška 

vyššího ze dvou míst, jestliže níže položené místo leží ve výšce 534 m. n. m. a je 

od výše položeného místa vzdáleno vzdušnou čarou 900 m? 

(550,2 m) 

Nezapomeňte na obrázek…!!! 

 

Výpočty digitalizujte a pošlete na můj školní email…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz 

 

 

 



 

Digitalizací je myšleno: 

1. Výpočty vyfotit mobilem a poslat na email 

2. Výpočty naskenovat a poslat na email 

 

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 13.10.2020 
 
 

Zeměpis – 8. a 9. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 14.10.2020 

 

Pro distanční výuku v zeměpise platí stejné úkoly, které jsme si zadali již ve škole: 

 

1. Každý dostal přidělené 2-3 země Evropy, které má zpracovat ze zeměpisného hlediska. 

2. Přidělené země zpracujte jako referát v Power Pointové prezentaci, každá země na 10-15 

snímků. 

3. Vyberte to podstatné, důležité a zajímavé. 

4. Propojte to částečně i s dějepisem, tzn. nezapomenout na stručnou historii každé země. 

5. Každou vámi zpracovanou zemi budete prezentovat před spolužáky. 

6. Termíny jsme stanovili ještě ve škole. V daném termínu mi prezentaci pošlete na školní email, 

jinak bych to mohl považovat za nesplněný úkol, a to má nějaké důsledky. 

7. Hotové prezentace můžete zaslat i před termínem, který máte určený. 

 

 

Můj školní email je…pavel.valchar@zsmskamyknv.cz 

 

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 13.10.2020 
 
 

Zeměpis – 8. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 14.10.2020 

 

PROJEKT - Katalog cestovní kanceláře 
 

V distanční výuce pokračujte na našem PROJEKTU – Katalog cestovní kanceláře. 

 

Detaily jsme si vysvětlili již ve škole a termíny jsou také dané. Podle délky trvání distanční výuky se 

dohodneme na způsobu kontroly průběhu práce. 

 

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 13.10.2020 
 
 
 
 



Angličtina – 8. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 14.-16.10.2020 

 

Present simple, str. 10, celá 
 
 

Biologie, Chemie – 8. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 14.-16.10.2020 
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Úkoly z biologie  Opakovat uč. Str.16,17,18,19,20 kostru člověka.Přečíst str.22Soustava svalová. 

Chemie uč.str.46 přečíst životodárná tekutina. 

 
 

Fyzika – 8. - 9. ročník, TÝDEN 14.10. – 16.10.2020 

 
1. Připrav referát, prezentaci o životě a díle Jamese Prescotta Jouleho 
2. Vyřeš příklad, včetně zápisu, vzorce výpočtu a odpovědi.    

 

Do jaké výšky zvedl jeřáb panel o hmotnosti 1,7 tuny, pokud motor jeřábu vykonal práci 306.544 J? 

 

Výsledek své práce zašli prosím nejpozději do 16.10. do 16 hodin na emailovou adresu 

petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.   

 
 

Němčina – 8. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 14.-16.10.2020 

 

Pročíst PS 39 - shrnutí gramatiky 

opakovat slovíčka strana 42 

PS strana 38 
 

Občanská výchova – 8. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 14.-16.10.2020 

 

1) Prosím o vypracování referátu na téma: Představy o budoucnosti, dospělosti a stáří. 

2) Vysvětli pojmy - sebepojetí, sebepoznání, sebehodnocení. 
 
 

Český jazyk – 8. TŘÍDA 
Zadání domácí práce pro období od 14.-16.10.2020 

 

Mluvnice: 

Zopakujte si obohacování slovní zásoby buď v učebnici str. 12 – žlutý odstavec, nebo z výkladu 

v sešitu. 

V učebnici si projděte cv. 13/8, 9, 10 

Vyplňte pracovní listy, naskenujte je nebo vyfoťte a pošlete mi je do konce týdne na můj mail: 

pavlina.barhonova@zsmskamyknv.cz 
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