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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník 

TÝDEN 02.11. – 06.11.2020

ČESKÝ JAZYK

Od začátku listopadu už bude probíhat on-line výuka češtiny se mnou

Téma: TVAROSLOVÍ – str. 18¨

Zopakujte si obohacování slovní zásoby podle tmavě žlutého odstavce na str. 17

Příliš jsme se nevěnovali slovotvorným rozborům, měli byste je znát ze 6. třídy a měli jsme je 
zopakovat loni na jaře, zrovna když byla výluka vyučování, a to jsem se o nich jen zmínila, 
proto vám teď posílám výklad, který si zapište a vyzkoušíme si je při on-line vyučování

Zapsat si do gramatických pravidel:

Tři typy rozboru slova
1.Slovotvorný – vznik slova
-srovnáním základového (původního) a odvozeného (nového) slova najdeme slovotvorný 
základ+předponu nebo příponu, kterou slovo vzniklo
př.: podzemn(í) = odvozené slovo

podzem(í) = základové slovo
podzem = slovotvorný základ, -n(í) = přípona 

2. Morfematický (stavby slova) – z čeho se slovo skládá
-hledáme jednotlivé morfémy = předponu, kořen, příponu, koncovku
Př.: podzemní: pod-=předpona, zem=kořen, -n=přípona, -í=koncovka
3. Tvarotvorný – tvary slov, skloňování
-zjišťujeme tvary slov, oddělí se kmen a koncovka=část, která se mění při skloňování
Př.: podzem=kmen, -í=koncovka

Zopakujte si slovní druhy a projděte cv. 18/1

Zopakujte si podstatná jména a co se u nich určuje, projděte si cv. 18/2,3,4

Zopakujte si pravidla psaní velkých písmen – výklad máme v gramatických pravidlech ze 7. 
tř. a projděte si cv. 19/5

Zopakujte si odychylné tvary podstatných jmen, které označují čísti lidského těla – opět 
máme výklad v gramatických pravidlech ze 7. tř. a projděte si cv. 20/6

Některá tato cvičení budeme probírat i při on-line hodinách



Německý jazyk

-online výuka bude 6.11.(PÁ)

do 6.11. – slovíčka PS 51 ke slovu MACHEN

               - do sešitu učebnice 10/52

po 6.11. – slovíčka PS 51 ke slovu E-MAIL

               - PS 5,6,7/44

Vše vysvětlím na hodině.

Angličtina

- Strana 12, pracovní sešit, cvičení 1 a 2

MATIKA – 8. TŘÍDA

Zadání domácí práce pro období od 2.-6.11.2020

Vypočtěte:

eM.01.1. Mobilní telefon zlevnili o 20 % a po uvedení nového modelu na trh, ještě o 25 % 
z nové ceny. O kolik % byl celkem zlevněný a kolik stál původně, jestliže jeho cena po dvou 
slevách byla 5 160 Kč?

eM.01.3. Auto Nissan Almera má spotřebu 6,7 litrů na 100 km. Vůz Hyundai Akcent 
spotřebuje 108 mililitrů na 1 500 metrů. O kolik procent více nebo méně benzínu spotřebuje 
Almera než Akcent?

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, 27.10.2020



DĚJEPIS – 8. a 9. TŘÍDA

Zadání domácí práce pro období od 19.10.2020

Pro samostatnou práci platí podmínky, zaslané pro 43. týden.

Hotovou prezentaci zasílejte na můj školní email, a pokud to bude mít velký objem, větší než 
10 MB, použijte k zaslání www.uschovna.cz, protože přes email by to nemuselo projít. Pokud
nedostanete ode mne potvrzení, že jsem prezentaci dostal, tak to pravděpodobně nedošlo a 
musíte to napravit a poslat to tak, abych to dostal a vy abyste ode mne dostali to potvrzení o 
přijetí..

Zpracoval: Valchář Pavel, 27.10.2020

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. Pokud datový objem bude větší než 10 MB, pošlete svoji práci přes www.uschovna.cz.
8. Přijetí práce musíte mít ode mne písemně potvrzené.
9. Hotové prezentace můžete zaslat i před termínem, který máte určený.

Zpracoval: Valchář Pavel, 27.10.2020

http://www.uschovna.cz/
http://www.uschovna.cz/


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, 27.10.2020

Fyzika – 8. - 9. ročník, TÝDEN 45, 2.11. – 6.11.2020

1. Už víme, co je to výkon. Jednoduše řečeno, práce za určitý čas. Vypočítej svůj výkon.
Změř si dráhu o délce 10 metrů. Změř čas, za který dráhu ujdeš a následně vypočítej,
jaký výkon si podal. 

2. Vyřeš příklad, včetně zápisu, nákresu, vzorce, výpočtu a odpovědi.  
Zedník na stavbě jede s naloženým kolečkem o hmotnosti 90 kg po prkně dlouhém 15
metrů na rozestavěnou zeď do výšky 3 metry. Jakou práci vykonal? Pokud si usnadnil
práci, popiš jak.   

 

Výsledek  svého  pracovního  snažení  zašli  prosím  nejpozději  do  6.11.  do  16  hodin  na
emailovou adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.  

Tělesná výchova dívky

Atletická abeceda (shlédnout techniky běhu).

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sportvokoli.cz%2Fnovinky
%2Fbezecka-abeceda-pomuze-detem-s-technikou-i-koordinaci%3Ffbclid
%3DIwAR24nTCrT0AfzRoggV2S0fjm6P-yHyq1vvPob_YpSBztWijP5U-
J9efie3g&h=AT2oQpcymk29Db1fLD-
DY9cOggjJ0TaSyJMuu3LOXJScUX849v4lpydt1TZz7_nLUDfB6Sz2ao2ySdjMOz7eldkPbn
m7PamzHmg4ChK3LNvYRJhsJGcDlBC7FY2LIpkSoexnj9GPpqE

mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz


Občanská výchova

Prostudovat učebnici str. 20-22, pracovní list viz. příloha.

Pracovní činnosti dívky

Ovocné rostliny, druhy, pěstování, uskladnění a zpracování.

https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiN8ZfE3dTsAhWR2BQKHUAC
DwwQFjAFegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fizahradkar.cz%2Fzahrada%2Fovoce
%2Fdrobne-ovoce%2Fpoznavame-zahradu-abychom-ni-dobre-vybrali-ovocne-druhy
%2F&usg=AOvVaw1T9S1vi5YYNQvSrSPylBx5

Chemie

Navrhnout správný postup při ošetření popálenin - do sešitu

Přírodopis

Opakovat svaly.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiN8ZfE3dTsAhWR2BQKHUACDwwQFjAFegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fizahradkar.cz%2Fzahrada%2Fovoce%2Fdrobne-ovoce%2Fpoznavame-zahradu-abychom-ni-dobre-vybrali-ovocne-druhy%2F&usg=AOvVaw1T9S1vi5YYNQvSrSPylBx5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiN8ZfE3dTsAhWR2BQKHUACDwwQFjAFegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fizahradkar.cz%2Fzahrada%2Fovoce%2Fdrobne-ovoce%2Fpoznavame-zahradu-abychom-ni-dobre-vybrali-ovocne-druhy%2F&usg=AOvVaw1T9S1vi5YYNQvSrSPylBx5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiN8ZfE3dTsAhWR2BQKHUACDwwQFjAFegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fizahradkar.cz%2Fzahrada%2Fovoce%2Fdrobne-ovoce%2Fpoznavame-zahradu-abychom-ni-dobre-vybrali-ovocne-druhy%2F&usg=AOvVaw1T9S1vi5YYNQvSrSPylBx5



