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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník 

TÝDEN 25.01.-29.01.2021

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE 

Poslala jsem vám dva pracovní listy na souhrnné opakování pravopisu – vytiskněte si je 
a nevyplňujte, budeme s nimi pracovat ve středu.

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

Téma: Předložky – str. 51

Projděte si žluté odstavce na str. 52. Můžete si projít cvičení ze str. 51-55, ale většinu z nich 
budeme dělat on-line buď tento, nebo příští týden.

LITERATURA:

Čtvrteční on-line hodinu opět věnujeme literatuře a částečně slohu.

Následující úkoly, prosím, vypracujte do čtvrtka, abyste byli připraveni.

Zopakujte si romantismus a George Gordona Byrona, Alexandra Sergejeviče Puškina a 
Victora Huga

Pošlu vám prezentaci: Edgar Allan Poe – zpracovala ji Sofie Krajská a pracovní list

Prezentaci si pusťte a pozorně projděte. Pracovní list si vytiskněte a na základě znalostí 
z prezentace vyplňte. Ve čtvrtek si to zkontrolujeme.

V literární výchově si přečtěte na str. 58 – Jáma a kyvadlo – Poe – budu se ptát na obsah

Zapište si do literárního sešitu:

Edgar Allan Poe (1809-1849)
-americký básník a prozaik, zakladatel detektivní novely a hororu
- v poezii vyjadřoval hlavně hrůzu a úzkost ze života i smrti

 – nejznámější je báseň „Havran“ – o smrti krásné ženy
-pózy mávají fantastický a hrůzostrašný děj, který vychází z lidské zloby 

– př. povídka „Jáma a kyvadlo“

SLOH

Zopakujte si charakteristiku – popis osoby
Vnější – vzhled osoby
Vnitřní – chování
Přímá – přímo popsané vlastnosti a povaha – uplatňují se rozmanitá slovesa, přirovnání
Nepřímá – vlastnosti vyplynou z toho, jak se osoba zachová v určité situaci, často se využívá 
ve vypravování



Přečtěte si ukázku z učebnice: Ženy z     konce devatenáctého století – str. 135  

Úkol: písemně do sešitu na sloh zpracujte odpovědi na otázky a), b), c), d)-nemusíte je 
porovnávat s herečkami, jen napište, jak si postavy představujete. Úkol vypracujte do čtvrtka 
– při čtvrteční on-line hodině ho zkontrolujeme

ANGLICKÝ JAZYK

Vypracujte stránky 30 a 31 v pracovním sešitě (opakování minulých časů) a zašlete na můj 
email. Také si zopakujte minulé časy nepravidelných sloves. 

NĚMECKÝ JAZYK

-          slovíčka  PS strana 59 ke slovu studieren
-          učebnice strana 64,65
-          PS 10,11/54
 

MATEMATIKA

-příklady na mocniny v samostatné příloze

DĚJEPIS

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, 19.1.2021

ZEMĚPIS

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., 19.1.2021



FYZIKA

1. Vyrob si 9 kostek ledu. Tři dej volně na talířek. Tři kostky ledu dej do igelitového
sáčku a následně do několika vrstev papíru. Poslední tři kostky vlož do igelitového
sáčku a zabal do látky. Po hodině se podívej, co se s kostkami stalo a popiš jejich
změnu. Opět je zabal a pozorování opakuj po další hodině. Znovu zapiš výsledek
pozorování a posuď je mezi sebou.   

Výsledek svého studijního snažení zašli prosím nejpozději do 29.1. do 16 hodin na emailovou
adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.  

PŘÍRODOPIS

Tenké střevo  ( učebnice strana 39 - 40 )

 Které druhy zubů má stálý chrup?
 Který enzym obsahují sliny?
 Které důležité složky obsahuje žaludeční šťáva?

Vypracuj písemně.

CHEMIE

Jak vlastně vypadá uhlík?

Učivo strana 58 – 59

Jako přílohu přikládám učební materiály.

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Umím se přiměřeně prosazovat?

Učebnice strana 36 - 38

Vypracuj otázky na straně 36.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Náměty na dobrovolné cvičení na doma.

https://fitnapady.cz/cviceni-na-doma-zdarma-6-nejlepsich-kanalu-na-youtube/

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Náměty na dobrovolnou domácí pracovní činnost.

https://www.toprecepty.cz/kategorie/36-studena-kuchyne/

https://fitnapady.cz/cviceni-na-doma-zdarma-6-nejlepsich-kanalu-na-youtube/
https://www.toprecepty.cz/kategorie/36-studena-kuchyne/
mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz


EDGAR ALLAN POE



ŽIVOT

• Edgar se narodil v Bostonu 19. ledna 1809

• V ranném věku mu zemřeli rodiče.

•  Poea se ujal bohatý obchodník s tabákem John Allan a jeho manželka Frances 
Valentine Allan. 

• V roce 1826 navštěvoval University of  Virginia, kde vynikal. Byl bez finanční 
podpory a pustil se do hazardních her, aby získal peníze na úhradu svých 
výdajů. Hazardní hry ho dostaly do dluhů. 



ŽIVOT

• Poe začal vydávat své povídky, z nichž jedna zvítězila v soutěži 
sponzorované sobotním návštěvníkem. Kontakty, která Poe navázal v soutěži, mu 
umožnila publikovat více příběhů a nakonec získal redakční pozici v Southern 
Literary Messenger v Richmondu.

• Do jednoho roku Poe pomohl učinit Messenger nejpopulárnějším časopisem na 
jihu svými senzačními příběhy a svými recenzemi knih. Poe si brzy získal 
reputaci nebojácného kritika.



ŽIVOT

• Ve věku sedmadvaceti let se oženil s Virginií Clemmovou, které ještě nebylo ani 
čtrnáct let

• Publikace „The Raven“ z ledna 1845 udělala z Poea jméno 
domácnosti. Přestěhoval se do New Yorku a nyní byl natolik slavný, že na své 
přednášky přitahoval velké davy.

• Zhoršující se zdravotní stav jeho manželky a zvěsti šířící se o Poeově vztahu s 
vdanou ženou, ho vyhnaly z města v roce 1846.



ŽIVOT

• V zimě roku 1847 Virginie zemřela na tuberkulózu ve věku dvaceti čtyř let. Její 
smrt Poea zničila.

• V létě 1849 se vrátil do Richmondu a znovu byl se svou první snoubenkou 
Elmirou Royster Sheltonovou, která byla nyní vdovou. Zasnoubili se a zamýšleli 
se vzít. 

• Po cestě do Filadelfie se však Poe zastavil v Baltimoru a na pět dní zmizel. Byl 
nalezen v barové místnosti veřejného domu, který byl používán jako volební 
místnost.



ŽIVOT

• Poslední dny svého života strávil ve Washingtonské univerzitní nemocnici.

• Ani Poeova tchyně, ani jeho snoubenka nevěděli, co se s ním stalo, dokud o 
tom nečetli v novinách. 

• Poe zemřel 7. října 1849 ve věku čtyřiceti let.



SCHRNUTÍ JEHO TVORBY

• Edgar Allan Poe byl jedním z nejvýznamnějších a nejvlivnějších amerických 
spisovatelů 19. století. Byl prvním autorem, který se pokusil o profesionální 
živobytí jako spisovatel.

• Většina z Poeovy práce bylo inspirováno událostmi, které se staly kolem něj.



LITERÁLNÍ PRŮKOPNÍK

• Nejznámější je, že Poe zcela transformoval žánr hororového příběhu.

•  Příběhy jako Zrádné srdce, Jáma a kyvadlo, Maska červené smrti a Zánik domu 
Usherů“, odhalují Poeův talent na jeho vrcholu.



PRŮKOPNÍKSCI-FI

• Byl jedním z prvních průkopníků v žánru science fiction. Poe byl fascinován 
vědou své doby a často psal příběhy o nových vynálezech.



OTEC DETEKTIVNÍHO PŘÍBĚHU

• Poe je připočítán s vynalézáním moderního detektivního příběhu ve filmu 
„Vraždy v ulici Morgue“. Jeho koncept deduktivního uvažování, který nazval 
„poměrem“, inspiroval nespočet autorů, z nichž nejznámější je Sir Arthur 
Conan Doyle, tvůrce Sherlocka Holmese.



DĚKUJI ZA POZORNOST

Sofie Krajská



Edgar Allan Poe

1) Kdy se Edgar narodil?

a) 1807
b) 1805
c) 1809

2) Jak se jmenuje kniha která Poa proslavila?

a) Zlatovláska
b) The Raven
c) Bob a Bobek

3) Jak se jmenovala jeho manželka?

a) Elmira Royster Sheltonova
b) Virginie Clemmova
c) Dagmar Clemmova

4) Co je o Edgardovi nejznámější, že:

A) zcela transformoval žánr hororového příběhu.
B) Zcela transformoval žánr detektivního příběhu.
C) Zcela transformoval žánr fantazy příběhu.

5) Co se stalo Poemu v raném věku?

a) Žahla ho medúza
b) Rodiče mu zemřeli
c) Zlomil si ruku

6) Jaké další příběhy napsal?
a) Sůl nad zlato , Dívka na koštěti, Karlík a továrna na čokoládu
b) Šíleně smutná princezna, Kocour Mikeš, Pohorská vesnice
c) Zrádné srdce, Jáma a kyvadlo, Maska červené smrti

7) Kdy Poe zemřel?

a) 1852
b) 1844
c) 1849











několik forem

samostatný nebo ve sloučeninách







grafit

tuha

výroba náplní do tužek, žáruvzdorných nádob, 

elektrod do suchých článků (baterií)

jaderná energetika





diamant

bezbarvý nebo různě zbarven

klenoty (briliant)

brusné, řezné a leštící nástroje (umělé 

diamanty)









fullereny

podobné sazím

molekuly - kulovitý tvar (podobné fotbalovému 

míči)

výroba z grafitu pomocí laseru

výroba léčiv, kosmetiky, antikorozních povlaků, 

solárních panelů, ...





nanotrubičky

uměle vyrobené mikroskopické trubičky složené 

z atomů uhlíku o tloušťce několika nanometrů

výroba velmi pevných a lehkých kompozitních 

materiálů a tkanin 

elektronika - výroba mimořádně malých 

tranzistorů







grafen

2. nejtvrdší materiál

elektricky vodivý, propustný pro světlo => 

výroba displejů a fotovoltaických článků

 výroba tranzistorů, mikroprocesorů a pamětí

http://www.materialy21.cz/vyzkum-a-pouziti-grafenu






Uhlík

Chemický prvek uhlík se vyskytuje ve třech základních formách. Krystalický uhlík je znám
jako diamant,  amorfní uhlík se nazývá grafit, fulleren je modifikací uhlíku s molekulovou
krystalickou stavbou, charakterizují ho kulovité útvary se 60 atomy uhlíku. Uhlík má nejvyšší
teplotu tání ze všech nekovů.

Za vyšších teplot se uhlík slučuje s vodíkem, pokud reakce probíhá při teplotě okolo 600°C je
jejím produktem methan, pokud je reakční teplota vyšší než 1500°C vzniká syntézou uhlíku s
vodíkem ethyn:

C + 2H2 → CH4

2C + H2 → C2H2

Za zvýšené teploty reaguje 

s kyslíkem, halogeny, křemíkem, sírou, selenem, tellurem, dusíkem a s řadou kovů.

Unikátní vlastností uhlíku je jeho schopnost tvořit stabilní řetězce, ve kterých mohou být 

jednotlivé atomy uhlíku vzájemně vázány jednoduchými, dvojnými i trojnými vazbami.

Výskyt v přírodě

V přírodě se uhlík vyskytuje zejména jako součást obrovského množství organických látek a
ve  formě  oxidu  uhličitého  se  nachází  v  atmosféře.  Ryzí  uhlík  se  v  přírodě  vyskytuje  v
několika krystalografických modifikacích jako grafit, diamant, lonsdaleit a chaoit. 

Přírodní fulleren C60 se vyskytuje jako minerál šungit.

Praktické využití

Praktické využití nachází uhlík zejména jako redukční činidlo a sorbent, grafit se používá jako
součást průmyslových mazadel, jako moderátor v jaderných reaktorech a na výrobu tužek.
Čistý uhlík  získaný karbonizací  rostlinných materiálů  se  používá  jako černé potravinářské
barvivo E 153 (rostlinná čerň). Využití sloučenin uhlíku je mnohotvárné a nesmírně široké.

Atom uhlíku – jeho struktura a vazebné možnosti

 Atom uhlíku je v organických sloučeninách čtyřvazný.

 Všechny jednoduché vazby uhlíku jsou rovnocenné. Uhlíkové atomy mají schopnost 
vytvářet stabilní řetězce otevřené i uzavřené a vázat se v nich navzájem vazbami 
jednoduchými, dvojnými a trojnými.

 Vlastnosti organických látek závisí nejen na jejich složení, ale také na jejich struktuře.

http://www.prvky.com/ecka.html
http://www.prvky.com/ecka.html
http://www.prvky.com/8.html
http://www.prvky.com/7.html
http://www.prvky.com/52.html
http://www.prvky.com/34.html
http://www.prvky.com/16.html
http://www.prvky.com/14.html
http://www.prvky.com/halogeny.html
http://www.prvky.com/1.html


Český název – Uhlík

Latinský název – Carboneum                                                              

Chemická značka – C                                                        

Protonové číslo – 6

Zařazení - Nekovy





MATIKA – 8. TŘÍDA
Zadání domácí práce pro období od 25.- 29.1.2021

Vypočtěte odmocniny:

1) √49 = 

2) √0,49 =

3) √0,0049 = 

4) √0,000049 = 

5) √0,36 = 

6) √0,09 = 

7) √0,0064 = 

8) √0,0324 = 

9) √0,000256 = 

10) √0,000196 = 

11) √0,81 = 

12) √1,21 = 

13) √0,0361 = 

14) √0,0025 = 

15) √0,000169 = 

16) √0,000225 = 

17) √16 ·9 = 

18) √16 · √9 =

19) √100·81 = 

20) √100 · √81 =

21) √0,36 ·0,25 = 

22) √0,36 · √0,25 =

23) √1,44 ·1 = 

24) √1,44 · √1 =

25) √0,16 · 9 =

26) √2,25 · √4 =

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

Zpracoval: Valchář Pavel, 19.1.2021
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