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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník 

TÝDEN 11.01.-15.01.2021

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE:

Vytiskněte si pracovní list – „Souhrnná cvičení“. Nevyplňovat, budeme s ním pracovat 
on-line – hned v úterý.

Zopakujte si slovesa, co vše u nich určujeme – bude z nich koncem týdne písemný test.

Na str. 44 – 48 jsou cvičení na pravopis, některá si vyzkoušejte, výběr nechám na vás.

Téma: Příslovce – str. 49

Můžete si projít cvičení, ale většinu z nich budeme dělat on-line.

LITERATURA:

Čtvrteční on-line hodinu věnujeme literatuře. Následující úkoly, prosím, vypracujte do 
čtvrtka, abyste byli připraveni.

Zopakujte si romantismus – z výkladu i z ukázky v učebnici

Téma: George Gordon Byron

Poslala jsem vám Vanesinu a prezentaci a pracovní list. Prezentaci si pusťte a pozorně 
projděte. Pracovní list si vytiskněte a na základě znalostí z prezentace vyplňte. Ve čtvrtek si 
ho zkontrolujeme.

V literární výchově si přečtěte na str. 48 - Chtěl bych být na své vysočině – budu se ptát na 
obsah

Zapište si do literárního sešitu:

George Gordon Byron (1788-1824)
-nejznámější představitel anglického romantismu
-psal básnické povídky=dlouhé lyricko-epické básně, často členěné do několika zpěvů, 
proslavil tento žánr, občas se mu říká byronská povídka - př.: Childe Haroldova pouť
-hrdinové jeho básnických povídek se bouří proti světu a společnosti

ANGLICKÝ JAZYK

Napište 10 vět s použitím minulého času průběhového – 5 vět o tom, co jste dělali a 5 vět o 
tom, co jste nedělali minulý víkend (I was getting ready for school, I wasn’t playing football, 
atd…). Vypracujte stránky 26 a 27 v pracovním sešitě. Úkoly mi zašlete na e-mail.



NĚMECKÝ JAZYK

-       slovíčka PS 59 ke slovu kein(e)
-       učebnice strana 63
-       PS 7/53  8,9,10/54

 

Učivo budeme probírat až při online hodině, nedělejte nic napřed. Píšu jen jako 
přehled toho, co budeme dělat.

MATIKA – 8. TŘÍDA

Zadání domácí práce pro období od 11.- 15.1.2021

Vypočtěte pracovní list M 8-03, který je v PDF formátu.

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

Zpracoval: Valchář Pavel, 5.1.2021

DĚJEPIS – 8. a 9. TŘÍDA

Zadání domácí práce pro období od 4.1. – 26.2.2021

V 1. týdnu 2021 si vyberte jedno historické téma, které vás zajímá, a to následně zpracujte 
v Power pointové prezentaci za podmínek uvedených v zadání v 1. týdnu.

Zpracoval: Valchář Pavel, 5.1.2021

ZEMĚPIS – 8. a 9. TŘÍDA

Zadání domácí práce pro období od 4.1.-15.2.2021

Vypracujte Power pointovou prezentaci na dvě země Asie, podmínky viz zadání v 1. týdnu 
2021.

Zpracoval: Valchář P., 5.1.2021



FYZIKA – 8. - 9. ročník

1. Do varné konvice nalij 0,3 l vody, zapni spínač a změř čas, kdy nastane var vody.
Chvíli počkej a do varné konvice nalij 0,6 l vody, zapni spínač a změř čas, kdy nastane
var vody. Výsledky zapiš do sešitu a porovnej mezi sebou. 

2. Které zvíře produkuje nejvíce tepla?   

Výsledek svého studijního snažení zašli prosím nejpozději do 15.1. do 16 hodin na emailovou
adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.  

PŘÍRODOPIS 8. – 9. Třída

Trávicí soustava: prostudovat učebnici str. 37-38

Vypracuj písemně otázky:

Co jsou to enzymy.

Které druhy zubů má stálý chrup?

Popiš stavbu zubu.

Který enzym obsahují sliny a na které látky působí?

CHEMIE 8.třída

Významné kovy

Vypracuj otázky:

Zjisti  všechno  o  zlatě.  Jaké  má  tento  kov  vlastnosti?  Proč  si  zlato  získalo  oblibu  ve
šperkařství?

Najděte na mapě nejbohatší světová naleziště zlata a ve kterých světadílech se nacházejí?

Najděte na mapě ČR zlatonosné pásmo.

Uveďte, kde všude se zlato používá a proč?

mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz


OBČANSKÁ VÝCHOVA 8. – 9. Třída

Člověk v sociálních vztazích 

Umím se přiměřeně prosazovat? str. 36-37

Vysvětli s pomocí slovníku cizích slov význam pojmů: pasivita, agresivita a asertivita.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Dobrovolné náměty na cvičení pro pevné bříško.

https://youtu.be/C44FofUi8O8

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Dobrovolné náměty na přípravu bábovky:

https://youtu.be/aNS16js6PwM

https://youtu.be/aNS16js6PwM


M 8-03  Mocniny, jednoduché příklady, 8. třída 

 

M 8-03 Mocniny, jednoduché příklady, 40 př., 8. třída 

 

Vypočítejte: U vysokých exponentů výpočty nedokončujte a ponechte výpočet ve tvaru mocniny. 

1) (32)5 =  

2) (–3)2 =  

3) 34 : 32 =  

4) 23 · 53 =  

5) (–3)4 =   

6) 52 · 53 =   

7) 24 : 2 =   

8) 56 : 54 =   

9) 272 : 32 =   

10) (–6)2 =   

11) 22 · 52 =   

12) 76 : 74 =   

13) 43 · 33 =   

14) (22)2 =   

15) 126 : 66 =   

16) 20 =   

17) 14 =   

18) 52 · 22 =   

19) 56 : 53 =   

20) (14)3 =   

21) 253 : 53 =   

22) (54)3 =  

23) 55 : 52 =   

24) 33 · 33 =   

25) (23)4 =   

26) (32)0 =  

27) –72 =  

28) 23 · 32 =   

29) 33 =  

30) 26 =  

31) 73 · 74 =  

32) (22)4 =   

33) (– 4)3 =  

34) – 43 =   

35) 332 : 32 =  

36) 1012 =  

37) 77 : 73 =  

38) 23 · 25 =   

39) 35 : 38 =   

40) 54 : 56 =   



George Gordon Byron 
 



ZÁKLADNÍ INFORMACE 

O George Gordon Noel Byron, lord 
Byron  

O 22. ledna 1788 Londýn – 19. dubna 1824 

O  byl anglický básník, filhelén a přední 
představitel romantismu v literatuře. 

O  Mezi jeho nejznámější díla patří Childe 
Haroldova pouť a satirický veršovaný 
román Don Juan, který zůstal 
nedokončený 

O Je považován za jednoho z největších 
evropských básníků. 



JEHO ŽIVOT 

O Byl skotského původu 

O V roce 1809 zdědil titul anglického barona a 
stal se 6. baronem Byronem z Rochdale. 

O jeho dcera Ada Lovelace byla matematička a 
spolupracovala s Charlesem Babbagem na 
sestrojení analytického stroje, což byl 
předchůdce dnešních počítačů 

O Lord Byron proslul nejen svým dílem, ale i 
svým způsobem života, který zahrnoval 
extravagantní výstřelky, mnoho milostných 
skandálů, dluhy, rozvod a obvinění 
z incestu a sodomie 

 







 



Děkuji za pozornost 
VANESA CHADRABOVÁ 



PRACOVNÍ LIST-George Gordon Byron

1) JAK SE JMENUJE JEDNO Z NEJZNÁMĚJŠÍCH DĚL GEORGE?

A) Childe Haroldova poušt

B) Childe Haroldova pouť

C) Childe Haroldova půl

2) JAKÉHO PŮVOD BYL?

A) Francouzského 

B) Skotského

C) Anglického

3) KDY SE NARODIL?

A) 1877

B) 1678

C) 1788

4) BYL TO…?

A) Francouzský basník

B) Skotský básník

C) Anglický básník

5) BYL TO PŘEDSTAVITEL..?

A) KLASICISMU

B) NACISMU

C) ROMANTISMU

6) JEHO DCERA BYLA..?

A) Zpěvačka

B) Matematička
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