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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník  

TÝDEN 16.11. – 20.11.2020 

 

ČESKÝ JAZYK 

Téma: SKOLŇOVÁNÍ OBECNÝCH JMEN PŘEJATÝCH 

Zopakujte si velká písmena 

Na www stránkách pravopis český si vyzkoušejte on-line cvičení na velká písmena pro ZŠ, 

tady je přímo odkaz na cvičení: 

https://www.pravopiscesky.cz/cviceni-na-velka-pismena-pra-1138-8697.html#cviceni-na-

velka-pismena-pro-druhy-stupen-zs 

Zvolte: cvičení na velká písmena pro 2. Stupeň ZŠ 

Až ho vyplníte, dole je rámeček s odkazem pro odeslání výsledků učiteli. Tak ten odkaz 

zkopírujte a pošlete mi mailem, ať vidím, jak vám to jde. 

 

Zapište si do gramatických pravidel: (dokončení z minula) 

Skloňování obecných jmen přejatých 

3. Střední rod 

a) zakončení na  -eum  (muzeum) 

  -ium  (studium)      

  -uum  (vákuum) 

  -před -um je samohláska 

číslo jednotné –podle vz. MĚSTO 

číslo množné – 1. a 4. p. podle MĚSTO 

  ostatní pády podle MOŘE 

b) zakončení na  -um (datum, centrum) – podle vz. MĚSTO 

  -před -um je souhláska 

c) zakončení na   -ma  (téma, schéma) – podle vz. MĚSTO + rozšiřují kmen o  –at- 

(př.: téma – tématu, témata, tématy)  

 

4. Ženský rod 

-zvláštní skloňování, typ IDEA – kombinace vz. ŽENA a RŮŽE 

 

1.p. idea (žena) 

2.p. idey, ideje (ženy, růže) 

3.p. idejí (růží) 

4.p. ideu (ženu) 

6.p. ideji (růži) 

7.p. ideou, idejí (ženou, růží) 

1.p. idey, ideje (ženy, růže) 

2p. idejí (růží) 

3.p. ideám, idejím (ženám, růžím) 

4.p. idey, ideje (ženy, růže) 

6.p. ideách, idejích (ženách, růžích) 

7.p. ideami, idejemi (ženami, růžemi) 

 

 

https://www.pravopiscesky.cz/cviceni-na-velka-pismena-pra-1138-8697.html#cviceni-na-velka-pismena-pro-druhy-stupen-zs
https://www.pravopiscesky.cz/cviceni-na-velka-pismena-pra-1138-8697.html#cviceni-na-velka-pismena-pro-druhy-stupen-zs


Pojděte si žluté odstavce na str. – 22, 23, 24 a cv. 23/3,4, 24/5,8 

 

LITERTURA 

Dlouhodobý úkol do konce distanční výuky 

Prezentace na zadaného autora v Powerpointu (bylo zadáno už v září) a k tomu pracovní list 

ve Wordu, kde bude 8 - 15 otázek, které se týkají nejdůležitějších částí z prezentace, tak aby 

pracovní list pak mohl sloužit i k učení (děláte to pro spolužáky, všechno z literatury dohonit 

nestihneme). Otázky mohou být s výběrem možností (a, b, c) nebo otevřené (na doplnění). Až 

budete mít hotovo, posílejte mi k náhledu, můžete i jednotlivě, zvlášť prezentaci, zvlášť 

pracovní list (od některých už mám). 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Dlouhodobý úkol: 

Téma: PODZIMNÍ TVOŘENÍ 

Vytvořte plošnou nebo prostorovou práci na téma podzim (př.: podzimní krajina, barevnost 

podzimního listí, podzimní plody, zvířata na podzim, podzimní skřítek z přírodnin…) 

Technika je libovolná – kresba, malba, koláž, prostorové objekty 

Plošné práce přinesete po skončení distanční výuky do školy, prostorové vyfoťte a pošlete na 

můj email 

 

Angličtina 

 

- Strana 14, pracovní sešit  

 

 

 

 

 

Německý jazyk 
 

- slovíčka strana 51 - ke slovu Inliner fahren 

- učebnice strana 54 

- PS 8,9/45 



Přírodopis 
 

Učebnice str. 28 přečíst - cévní soustava - ověřím při výuce opakováním. 

 

 

 

Chemie 
 

Ozonová vrstva na Zemi - zjistit z internetu informace napsat do sešitu na výuku chemie. 
 

 

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, 11.11.2020 

 

 

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, 11.11.2020 

 

 

MATIKA – 8. TŘÍDA 

Zadání domácí práce pro období od 16.-20.11.2020 

 

Vypočtěte: 

 

Za7.1 Plánek zahrady byl vytvořen 1 : 1 000. Jestliže je na plánku zahrada zakreslena jako 

obdélník o délkách stran 4 cm a 6 cm, jaký je skutečný obvod a plocha zahrady? 

 

Za7.2 Domek má půdorys čtverce o délce strany 20 m. Jaké měřítko má plánek, na kterém je 

tento domek zakreslen jako čtverec o obvodu 8 cm? 

 

Za7.3 Obsah rovnoběžníku je 10,24 m2, jeho strana má délku 25,6 m. Vypočítejte výšku 

příslušnou k této straně. 

 

Za7.4 Obora tvaru obdélníku má výměru 235,98 ha. Jedna strana má délku 2 km 700 m. 

Vypočítejte délku druhé strany. 

 

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

Zpracoval: Valchář Pavel, 11.11.2020 

http://www.uschovna.cz/


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, 11.11.2020 

 

Fyzika 

 
1. Jedeš z kopce na kole. Jakou energii máš nahoře na kopci? Jakou energii máš při jízdě 

dolů z kopce a jakou energii máš, když zastavíš dole pod kopcem? Jak se energie 

vzájemně měnily?    

2. Dva křečci jsou na točícím kole ve své kleci. Bílý křeček sedí v kole dole a černý 

křeček visí nahoře. Kolo je zaklíněno a netočí se. Jakou mají křečci kinetickou energii 

a jakou mají energii potencionální?       

 

  

 

Výsledek svého pracovního snažení zašli prosím nejpozději do 20.11. do 16 hodin na 

emailovou adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.   

 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Prostudovat učebnici strana 31 až strana 35: Jak se učím, jak prožívám své city. 

Strana 33 cviční 1.(tužka) 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Náměty na domácí cvičení: balanční a rovnovážná cvičení 

https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/balancni-polokoule-bosu-

cviky.A150121_234041_behani_pil/foto/PIL58bf2b_DSC_6729.jpg 

 

http://www.uschovna.cz/
mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz
https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/balancni-polokoule-bosu-cviky.A150121_234041_behani_pil/foto/PIL58bf2b_DSC_6729.jpg
https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/balancni-polokoule-bosu-cviky.A150121_234041_behani_pil/foto/PIL58bf2b_DSC_6729.jpg


PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Námět na dobrovolné shlédnutí video dokumentu. 

Technické a přírodní materiály 

https://youtu.be/t9zQ-x5cVQw 

 

 

 

 

https://youtu.be/t9zQ-x5cVQw

