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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník 

TÝDEN 18.01.-22.01.2021

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE:

Zopakujte si slovesa, co vše u nich určujeme – budeme z nich v úterý psát test na určování 
mluvnických kategorii.

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 opět věnujeme literatuře. Následující úkoly, prosím, vypracujte
do čtvrtka, abyste byli připraveni.

Zopakujte si romantismus a George Gordona Byrona

Tentokrát vám pošlu dvě prezentace a dva pracovní listy:

Alexandr Sergejevič Puškin – zpracoval Martin Pilík

Victor Hugo – zpracoval Jindřich Pilík

Prezentace si pusťte a pozorně projděte. Pracovní listy si vytiskněte a na základě znalostí 
z prezentace vyplňte. Ve čtvrtek si je zkontrolujeme.

V literární výchově si přečtěte na str. 50 – Výstřel – Puškin

a na str. 54 – Chrám Matky boží - Hugo

 – budu se ptát na obsah

Zapište si do literárního sešitu:

Alexandr Sergejevič Puškin (1799-1837)
-ruský autor, pocházel ze šlechtické rodiny, pro své názory byl 2x ve vyhnanství, zemřel 
v souboji
Dílo: román ve verších – Evžen Oněgin

Victor Hugo (1802-1885)
-francouzský představitel romantismu, pro své názory byl několikrát ve vyhnanství
Romány: Chrám Matky boží – hrbáč Quasimodo

Bídníci (Ubožáci) – 5 částí – osudy bývalého trestance odsouzeného za krádež 
chleba, který se během let stane váženým občanem



ANGLICKÝ JAZYK

Probíráme minulý čas průběhový – zopakujte si jeho používání v přiloženém pracovním listu. 
Ten vyplňte a do konce týdne zašlete na můj e-mail. Zkuste se také registrovat na stránce 
esllibrary.com/students (create an account) a vložte kód (invitation code) 2RPJXJ – vytvořila
jsem vám tam virtuální třídu, kam bych vám dávala online procvičování látky a od dalšího 
týdne i úkoly.

NĚMECKÝ JAZYK

-          slovíčka PS strana 59 ke slovu Telefonnnumer
-          -učebnice 11,12,13/64-65
-          PS 11/54   12,13,14/55    15/56

MATIKA – 8. TŘÍDA

Zadání domácí práce pro období od 12.- 22.1.2021

Vypočtěte pracovní list M 8-15, který je v PDF formátu.

Pokud jsme již některé příklady počítali, tak je neopisujte, ale spočítejte znovu, tím se to 
učíte, opisováním ne…!

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

Zpracoval: Valchář Pavel, 12.1.2021

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.

Téma ještě nemá vybráno a schváleno: 8. třída…Lucie, Adam a to přesto, že termín ke 
schválení byl do 8.1.2021.



Zpracoval: Valchář Pavel, 12.1.2021

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., 12.1.2021

FYZIKA– 8. - 9. ročník

1. Dle naší dohody z on-line výuky z 11.1.2021 vypracuj úkol z učebnice fyziky 5 ze
strany 45, příklad číslo 1 dole. 

Výsledek svého studijního snažení zašli prosím nejpozději do 22.1. do 16 hodin na emailovou
adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.  

PŘÍRODOPIS

Trávicí soustava učebnice strana 37- 40

Vypracujte otázky v učebnici na straně 40.

https://youtu.be/29Jx2sPUfb0  : trávicí soustava- cesta potravy lidským tělem

https://youtu.be/EyVni7s_eHY : trávicí soustava

CHEMIE

Čertovské prvky učebnice strana 55-58

Přikládám pěkné video z you-tube síra a fosfor :

https://youtu.be/oJIAB3t1OnU

OBČANSKÁ VÝCHOVA

https://youtu.be/29Jx2sPUfb0
https://youtu.be/oJIAB3t1OnU
https://youtu.be/EyVni7s_eHY
mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz


Člověk v sociálních vztazích učebnice strana 36-45 seznámení s tématem

Vypracujte otázky v učebnici na straně 36.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Námět na dobrovolné domácí cvičení:

https://youtu.be/HosfUSUSVyI

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Námět na dobrovolné pracovní činnosti:

https://youtu.be/qNBphb1Foig

https://youtu.be/HosfUSUSVyI
https://youtu.be/qNBphb1Foig


Answer key

Past Continuous

Past Continuous Affirmative

we use “be”(past) + “ing”
verbs

I was running fast.
She was doing homework.

He was watching TV. 
It was snowing.

They were exercising.
We were playing soccer.

You were laughing.

 Past Continuous Negative

we use “be” (past)  +”not” + “ing”
verbs

I was not running fast.
She was not doing homework.

He was not watching TV.
It was not snowing.

They were not exercising.
We were not playing soccer.

You were not laughing.

A. Fill in the blanks with “was” or “were”.
1) Jane _____ doing homework.
2) We_______ eating cookies.
3) The dog ____ barking.
4) Mom ________ cooking dinner. 
5) The boys _____ playing baseball
6) Dad ______ watching TV.  
7) It ____ raining outside.
8) The baby ____ crying.
9) The girls _____ listening to music.
10) I _____ taking a photo.
11) They ______ running.
12) You ______studying at home.

B. Write the correct verb in the blank.
1. Kate is ______________ dinner (prepare).
2. They are _________ for Easter eggs (hunt).
3. We are ______________ turkey (eat).
4. The Easter Bunny is ___________ (come).
5. I am ____________ Easter eggs (make).
6. The children are ____________ candy (eat).
7. You are ______________ a nice song (sing).
8. The dog is _____________ the cat (chase).
9. The cat is ________________ (run).
10. Jack and John are ___________ (laugh).

B. Write the correct “ing” verb in the blank.
1.John was ___________ coffee (drink) .
2.They were ____________  (read).
3.We were __________ for Easter eggs (hunt).
4.Mom was _____________ (exercise).
5. I was ____________ Easter eggs (paint).
6.The children were _________ TV (watch).
7.You were ______________ to Kate (talk).
8.The dog was _____________ the cat (chase).
9.The cat was ________________ (run).
10.It was _____________ outside(snow).

Past Continuous Question

We use “be” (past)
followed by

“Pronoun or subject”

Was I running fast?
Was she doing homework?

Was he watching TV?
Was it snowing?

Were they exercising?
Were we playing soccer?

Were you laughing?

C. Negative form.  Fill in blanks with 
“was/ were /not” and/or an “ing”verb”

1. The dog was not _________ (bark).
2. I _______ not eating candy.
3. They were not ___________ (laugh).
4. It _____  ____   _________ (snow).
5. We were  _____ _________ TV(watch).
6. We were _____ painting Easter eggs. 
7. You ______ _____ _________(listen).
8. She _____ ____ ______ homework (do).
9. Kate and John _______ not eating dinner.
10. The dog _____ _____ _________ 

the cat  (chase). 

D. Make a question.                         
Fill in the blank with “be” and an “ing” verb
1._______  they  _____________ dinner? (eat)
2. ______ I ______________ to music? (listen)
3._______ it ______________? (snow)
4.______ we_______________ TV? (watch)
5. ____you___________Easter eggs? (paint)
6.______ she ____________homework ? (do)
7. ____ the dog________________ ?(bark)
8._____ she ________________ a photo ?(take)
9.______he _____________soccer?(play)
10______Kate and John ___________ fast?(run)



A. Fill in the blanks with “was” or “were”.
1) Jane was doing homework.
2) We were eating cookies.
3) The dog was barking.
4) Mom was cooking dinner. 
5) The boys were playing baseball
6) Dad was watching TV.  
7) It was raining outside.
8) The baby was crying.
9) The girls were listening to music.
10) I was taking a photo.
11) They were eating turkey.
12)    You were studying at home

B. Write the correct “ing” verb in the 
blank.

1) John was drinking coffee.
2) They were reading.
3) We were hunting for Easter eggs 
4) Mom was exercising.
5) I was _painting Easter eggs.
6) The children were watching TV.
7) You were talking to Kate.
8) The dog was chasing the cat.
9) The cat was running.
10) It was snowing outside.

C. Negative form.  Fill in blanks with 
“was/ were /not” and/or an “ing”verb”

1. The dog was not barking
2. I was not eating candy.
3. They were not laughing.
4. It was not snowing.
5. We were not watching TV.
6. We were not painting Easter eggs. 
7. You were not listening.
8. She was not doing homework.
9. Kate and John were not eating dinner.
10. The dog was not chasing the cat.
D. D. Make a question.                      

Fill in the blank with “be” and an “ing” 
verb
1. Were they eating dinner? 
2. Was I listening to music? 
3. Was it snowing?
4. Were we watching TV?
5. Were you painting Easter eggs?
6. Was she doing homework? 
7. Was the dog barking?
8. Was she taking a photo? 
9. Was he playing soccer?
10 Were Kate and John running fast? 



Alexandr 
Sergejevič 
Puškin



Alexandr Srgejevič Puškin
 Alexandr Sergejevič Puškin byl ruský básník a dramatik

 Narodil se 6. června 1799 v Moskvě

 Zemřel 10. února 1837

 Je považován za zakladatele moderní ruské literatury

 Mezi jeho nejznámější díla patří Ruslan a Ludmila, Boris Godunov a 
veršovaný román Evžen Oňegin 



Alexandr Srgejevič Puškin – život

 Jeho otec Sergej Lvovič Puškin pocházel ze starého ruského šlechtického rodu; dědeček jeho 
otce Lev Alexandrovič Puškin byl plukovník ruské armády; dědečkem jeho matky, tedy 
Puškinovým pradědečkem, byl Abram Petrovič Hannibal, ruský vojenský a politický činitel 
afrického původu, pravděpodobně z oblasti dnešní Eritreje nebo Kamerunu

  Mnohé zdroje se zmiňují o jeho eritrejském nebo etiopském původu. Ottův slovník naučný ho 
popisuje jako "oblíbeného černocha Petra Velikého„

  Některé zdroje uvádějí, že Hannibal byl synem jednoho z etiopských vladařů, který byl v sedmi 
letech odveden jako rukojmí do Konstantinopole, kde měl sloužit jako pojistka věrnosti své 
šlechtické rodiny Osmanské říši

  O pouhý rok později, tedy v osmi letech, byl vykoupen ruskými vyslanci a odveden k carskému 
dvoru Petra Velikého, který si Hannibala oblíbil a ten u dvora vybudoval úspěšnou kariéru a byl 
přijat do řad ruské šlechty

  Jeho matka Nadězda Osipovna Puškina (Надежда Осиповна Пушкина), rozená Hannibalová 
(Ганнибал), před sňatkem žila v Petrohradu na panství Kobrino (Кобрино)



Alexandr Srgejevič Puškin – život 

 Puškin studoval v Carském Selu lyceum pro šlechtice

  Zde se začal politicky angažovat

  Byl členem literárního spolku Zelená lampa a Arzamas

  Roku 1820 odešel do vyhnanství do jižního Ruska a v r. 1823 do Oděsy

  Roku 1825 mu byl povolen volný pohyb

  Puškin odešel do Moskvy, kde založil časopis Moskovskij Věstnik



Alexandr Srgejevič Puškin – život 
 Podzim roku 1830 strávil v izolované karanténě na rodinné usedlosti Velké Boldino 

v Nižněnovgorodské oblasti (tzv. „Boldinský podzim“), zatímco v Moskvě zuřila 
epidemie cholery; Puškin sem odjel koncem srpna a během tří měsíců právě zde napsal 
přibližně 50 básní, dramat, povídek, epigramů, překladů a dalších děl, z nichž některé se 
v rámci jeho tvorby řadí k těm nejhodnotnějším

  Roku 1831 se odstěhoval do Petrohradu, kde se oženil s Natalií Nikolajevnou 
Gončarovovou

  Téhož roku se stal úředníkem ministerstva zahraničí

 Dne 8. února 1837 se Puškin utkal v souboji s pistolemi s milencem své ženy a 
pozdějším francouzským diplomatem Georgesem d'Anthèsem

  Ten byl přesnějším střelcem a střelil Puškina do břicha

  Puškin byl v hrozných bolestech odvezen domů, kde prohlásil carův osobní lékař jeho stav 
za beznadějný

  Zemřel o dva dny později

  O jeho rodinu se doživotní penzí postaral car

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_I._Pavlovi%C4%8D


A. S. Puškin – test
1) Alexandr Sergejevič Puškin byl:
a) rakouský básník a dramatik.

b) ruský básník a dramatik.

c) ruský druhoválečný hrdina.

2) Mezi jeho nejznámější díla patří:
a) Ivan a Ludmila, Sergej Godunov a Ivan Popov

b) Car a Alix, Boris Godunov a Evžen Oňegin

c) Ruslan a Ludmila, Boris Godunov a Evžen Oňegin

3) Jaký časopis založil A. S. Puškin?
a) Moskovskij Věstnik

b)  Moskovskij Deštnik

c)  Deštnik Moskovskij

4) Jak se jmenovala manželka A. S. Puškina?
a) Naďežda Osipovna Hannibalová

b) Natalie Nikolajevna Gončarovová

c) Nataša Osipovna Gončarovová

5) Kterého ministerstva se stal Puškin úředníkem?
a) Ministerstva průmyslu

b) Ministerstva zahraničí

c) Ministerstva vnitra

6) S kým se utkal Puškin v souboji pistolemi?
a) S Georgesem d'Anthèsem

b) S Carem Mikulášem

c) S Hansem Schmidtem

7) Přežil Puškin souboj pistolemi?
a) Ano.

b) Ne.

c) Ano, ale už nemohl chodit.

8) Který z obrázků vyobrazuje Alexandra Sergejeviče Puškina?



Victor Hugo – test

1. Jaké bylo povolání Victora Huga?  

a) Spisovatel

b) Politik

c) Dramatik

2. Které z     těchto děl náleží Hugovi  

a) Hrabě Monte Christo

b) Bídníci

c) Zločin a trest

3. Jak se jmenoval čtrnáctideník, který se svým bratrem psal?  

a) Pourquoi regarder une pièce

b) Critiques de jeux

c) Conservateur littéraire

4. Jak se jmenovala jeho manželka?  

a) Monique Dubois

b) Adèle Foucher

c) Marie Petit

5. Kdy se Victor Hugo narodil?  

a) 26.2. 1892

b) 26.2. 1852

c) 26.2. 1802

6. Kdy Victor Hugo zemřel?  

a) 22.5. 1855

b) 22.5. 1885

c) 12.2. 1868

7. Čím byl jeho otec?  

a) Vojákem

b) Rybářem

c) Politikem

8. Kdo z     rodičů měl větší vliv na jeho výchovu?  

a) Matka

b) Otec

c) Ani jeden se o něj nezajímal

9. Kolik měl Hugo bratrů?  

a) 1

b) 2

c) 3



Victor Hugo
26. ÚNORA 1802, BESANÇON – 22. KVĚTNA 1885, 
PAŘÍŽ



Život

 Byl francouzský básník, prozaik, dramatik, esejista a politik, vrcholný 
představitel romantismu

 Hugo pocházel ze tří dětí

 Narodil se v roce 1802 v Besançonu a žil ve Francii po většinu svého života

 Jeho bratři byli Abel Joseph Hugo (nar. 1798) a Eugéne Hugo (nar. 1800)

 Doba dětství Viktora Huga byla poznamenána politickými zvraty

  Napoleon byl prohlášen císařem, když byly Victoru Hugovi dva roky a 
bourbounská monarchie byla obnovena před jeho třináctinami



Život

  Opačné politické a náboženské názory, které měli Hugovi rodiče, zobraz ovaly ideologické síly, 
které se přely o nadvládu ve Francii celý jeho život: Hugův otec byl vysoce postavený důstojník v 
Napoleonově armádě

  Byl ateistický republikán, který považoval Napoleona za hrdinu

 Jeho matka byla extrémní katolická royalistka, a podle některých domněnek, byla milenkou 
generála Victora F. de Lahorieho, popraveného v roce 1812 za spiknutí proti Napoleonovi

 Jelikož byl Hugův otec důstojník, rodina se často stěhovala a Victor se při cestování hodně naučil

 Na cestě do Neapole viděl rozlehlé Alpské vrcholky, velkolepě modré Středozemní moře a Řím v 
době oslav

 Ačkoliv mu bylo pouze šest let, uchoval si tento půlroční výlet pevně v paměti



Život

 Poté co dorazili do Španělska, Hugova matka společně s ním na chvíli  jeho 
otce opustila  a usadila se v Paříži (nechtěla se kvůli manželově profesi pořád 
stěhovat)

 Od té doby dominantním způsobem řídila Hugovu výchovu a vzdělání

 V důsledku toho Hugova první díla v poezii a próze odrážela ještě její vášnivé 
oddání víře a králi

 Teprve později, během událostí vedoucích k revoluci v roce 1848, začal Hugo 
odporovat své katolické royalistické výchově a místo toho se stal stoupencem 
volnomyšlenkářství a přívržencem republiky



Život

 V r. 1819 založil Victor Hugo se svým bratrem Abelem čtrnáctideník Le 
Conservateur littéraire (vycházel do roku 1821), ve kterém otiskoval 
literárněkritické stati a divadelní recenze

 Přes monarchistické zaměření časopisu se v něm již začal zabývat 
otázkami svobody ducha a s tím spojeného svobodného vyjadřování 
umělce

 Také druhý bratr Victora Huga, Eugène, se pokoušel o literární dráhu, byl 
však sužován duševní nemocí a zemřel ve věku 37 let



Život

 Mladý Viktor se zamiloval do Adèle Foucherové se kterou se proti vůli své 
matky tajně zasnoubil

 S Adèle se oženil (1822) až poté, co zemřela jeho matka v roce 1821

 Hugo vydal svůj první román Han z Islandu (Han d'Islande) roku 1823 a 
druhý, o tři roky později, Veliký Jargal (Bug-Jargal) roku 1826

 Mezi roky 1829 a 1840 vydal pět básnických sbírek (Les Orientales, 1829; Les 
Feuilles d'automne, 1831; Les Chants du crépuscule, 1835; Les Voix 
intérieures, 1837; a Les Rayons et les ombres, 1840), které upevnily jeho 
reputaci jako jednoho z největších básníků tehdejší doby



Život

 Roku 1845 vstoupil Hugo do politiky a byl jmenován senátorem, v horní komoře se vyslovoval pro 
návrat Ludvíka Bonaparta, po rozpuštění senátu (1848) úspěšně kandidoval do parlamentu

 Ačkoliv byl zprvu politickým stoupencem Napoleona III., brzy vystupoval jako jeho odpůrce a jako 
zastánce liberálního socialismu

 V důsledku převratu provedeného Napoleonem III. v roce 1851 byl nucen odejít do exilu, ve kterém 
žil téměř dvacet let

 Krátce pobýval v Bruselu (1851) poté v Jersey (1852–55) a nakonec zamířil na menší ostrov Guernsey 
(1855–70)



Život

 Přestože Napoleon III prohlásil všeobecnou amnestii v roce 1859, Hugo zůstal v exilu 
do té doby než byl Napoleon III donucen vzdát se trůnu po porážce Francie v 
Prusko-francouzské válce

 Do Paříže se za bouřlivých oslav vrátil až roku 1870 v době, kdy Francie byla 
poražena pruskými vojsky

 Victor Hugo zemřel roku 1885 v Paříži jako velký a uznávaný francouzský národní 
básník. V den jeho pohřbu byl vyhlášen státní smutek

 Je pochován v pařížském Panthéonu



Dílo

 Victor Hugo je autorem klasicistních básní a romantických dramat a románů

 Ve své tvorbě spojoval snové, filosofické, politické a lyrické oblasti, mísil 
tragično a komično, krásu a ošklivost, vznešenost a grotesknost a z pozice 
humanisty se nadčasově dotkl řady sociálních problémů světa

 Dva romány Victora Huga byly katolickou církví zařazeny na Index 
zakázaných knih:

 Chrám Matky Boží v Paříži (Notre-Dame de Paris)

 Bídníci (Les misérables)



Divadelní hry

 Irtamène (1816), tragédie o pěti jednáních, kterou napsal Hugo ve svých čtrnácti letech po 
vzoru klasicistních divadelních her, líčí snahu o svržení tyrana a nastolení legitimního krále 
Egypta.

 Athélie ou les Scandinaves (1817), nedokončená tragédie (Hugo napsal pouze první dvě 
jednání).

 Inez de Castro (1820, publikována až 1863), v próze napsaná hra o Inés de Castro, 
španělské šlechtičně a milence portugalského krále Petra I., jejímuž uvedení zabránila 
cenzura.

 Cromwell (1827), předmluva k tomuto dílu se stala manifestem romantického dramatu a 
odstartovala diskuzi mezi francouzským klasicismem a romantismem. Hra byla v tehdejších 
podmínkách jevištně nerealizovatelná, první jevištní provedení je až z roku 1956 ve zkrácené 
úpravě Alaina Trutata,



POEZIE

 Victor Hugo psal poezii lyrickou, epickou, milostnou i satirickou. Jeho poezie překvapuje dokonalostí veršované formy, 
barvitostí obrazu a líčení nálad. K nejvýznamnějším autorovým básnickým sbírkám patří

 Ódy a rozmanité básně (Odes et poésies diverses, 1822),

 Nové ódy (Nouvelles Odes, 1824),

 Ódy a balady (Odes et Ballades, 1826, 1828),

 Východní zpěvy (Les Orientales, 1829),

 Podzimní listí (Les Feuilles d'automne, 1831),

 Zpěvy soumraku (Les Chantes du crépescule, 1835),

 Vnitřní hlasy (Les Voix intérieurs, 1837),

 Paprsky a stíny, (Les Rayons et les ombres, 1841),

 Tresty (Les Châtiments, 1853), satirická básnická sbírka s častými útoky na Napoleona III..

 Kontemplace (Les Contemplations, 1855),

 Legenda věků I.–III. (1859, 1877, 1883, La Légende des Siècles), básnická epopej, třídílný cyklus, v němž se básník zamýšlí 
nad vývojem lidstva v cestě za pokrokem a humanitou a optimisticky věří v lepší budoucnost lidstva



DĚKUJI ZA POZORNOST
JINDŘICH PILÍK



  

 

M 8-15 Mocniny, příklady složitější, 33 př., 8. tř., Z 

 

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

 

1) 63 : 65 =   

2) 5-3 =  

3) 23 : 33 =   

4) (73)2 =   

5) (–12)2 =   

6) 30 =  

7) (0,032)2 =   

8) 59 : 59 =   

9) 310 : 36 =   

10) –33 = 

11) 3–3 = 

12) (2–3)–2 =   

13) 52 · 32 =   

14) 282 : 22 =  

15) (–8)2 = 

16) (–8)–2 =  

17) (32)2 =   

18) (55)5 = 

19) (55)– 5 =   

20) 34 : 3 = 

21) 34 : 3–2 =   

22) 54 = 

23) (54)0 = 

24) (63)1 =  

25) – (23)1 =    

26) (– 23)1 = 

27) (– 23)–2 = 

28) 22 · 2–3 =  

29) (52)3 =  

30) 186 : 96 =  

31) 5–2 : 53 =   

32) 52 · (32)2 = 

33) 23 : 2–4 =  
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