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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník 

TÝDEN 01.02.-05.02.2021

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE 

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

Téma: Předložky – str. 51, Spojky – str. 55

Projděte si žluté odstavce na str. 54, 57 a 58. Můžete si projít cvičení ze str. 54-60, ale většinu
z nich budeme dělat on-line.

Zapište si do gramatických pravidel:

Předložky
1. Původní (vlastní) = jednoslabičná slova, pouze předložky (na, pod, u, k, před, ve…)
2. Nepůvodní (nevlastní) = většinou víceslabičná slova, mohou být i jiným slovním druhem 
(Během závodu se pořadí měnilo. Kolem rybníku vede cesta.)

Spojky
1. Souřadící - spojují věty hlavní, souřadně spojené věty vedlejší a několikanásobné větné 
členy
Jednoduché spojky: a, i, ani, nebo, anebo, či, však, avšak, neboť, totiž, ale, ba, dokonce (před 
a, i, ani, nebo, či - se čárka většinou nepíše)
Dvojité spojky  :   ani-ani, jednak-jednak, buď-nebo, nejen-ale, sice-ale – před druhým členem 
se píše čárka
2. Podřadící – připojují vedlejší věty
že, když, kdyby, protože, aby, jestliže, ačkoliv, třebaže, jakmile, zatímco, než

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, Edgara Allana Poa

Pošlu vám prezentaci: Alexandre Dumas – zpracoval ji Jan Hrdina 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. 66 – Tři mušketýři – Dumas – budu se ptát na obsah

Zapište si do literárního sešitu:



Alexandre Dumas (1809-1849)
-francouzský spisovatel
-napsal kolem 80 dobrodružných románů s historickými náměty, které mají velmi bohatý a 
napínavý děj, ale historická fakta jsou většinou zkreslena
-původně jeho romány vycházely v novinách na pokračování
-nejznámější: Tři mušketýři

Hrabě Monte Christo

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: Setkání s     Huckleberrym Finnem – str. 137  

Úkol: písemně do sešitu na sloh zpracujte odpovědi na otázky a), b), c), d) - úkol 
vypracujte do čtvrtka – při čtvrteční on-line hodině ho zkontrolujeme

ANGLICKÝ JAZYK

Části a vybavení domu – vypracujte v pracovním sešitě stránky 32 a 33. Jedná se o novou 
lekci, kterou budeme probírat ve čtvrtek, bude tedy lepší, když se do úkolu pustíte, až po této 
hodině.  Tentokrát nemusíte posílat vypracované na mail – zkontrolujeme společně. 

NĚMECKÝ JAZYK

 

-          slovíčka –PS 59 – dokončit
-          - učebnice 14/65 a strana 66
-          PS 12,13,14/55



MATIKA 

Zadání domácí práce pro období od 1.2. – 5.2.2021

Vypočítejte příklady na Pythagorovu větu:

107-1. Žebřík dlouhý 6 m je opřen o zeď. Jeho dolní konec je od zdi vzdálen 1,3 m. V jaké 
výšce se žebřík dotýká zdi?

107-3. Vypočítejte délku kanalizačního potrubí, které ve směru úhlopříčky spojuje dva rohy 
obdélníkového nádvoří s rozměry 45 m a 26 m.

108-4. Z kmenů borovic byly vyřezány trámy, které měly na příčném řezu tvar čtverce se 
stranou dlouhou 17 cm. Jaké nejmenší průměry musely mít kmeny borovic?

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

Zpracoval: Valchář Pavel, 27.1.2021

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., 27.1.2021

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, 27.1.2021



FYZIKA

1. Z čeho se skládá sluneční kolektor? 
2. Co je to skleníkový efekt? 

Výsledek svého studijního snažení zašli prosím nejpozději do 5. 2. do 16 hodin na emailovou
adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.  

PŘÍRODOPIS

Trávicí soustava – tlusté střevo (učebnice strana40)

https://youtu.be/0e7Vk1_GJdY

Vypracujte otázky:

1. Které vývody ústí do dvanáctníku?
2. Kde se tvoří žluč a jaká je její funkce?
3. Co zvětšuje vnitřní povrch tenkého střeva?

https://youtu.be/0e7Vk1_GJdY
mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz


4. Vysvětlete rozdíl mezi trávením a vstřebáváním.
5. Jakou funkci mají v trávicí soustavě játra?

Vypracované otázky zašlete na můj email.

CHEMIE

MĚKKÉ KOVY učebnice strana 64-65

Alkalické kovy https://youtu.be/xTzsx1I19Jk

Jako přílohu přikládám prezentaci a další výukový materiál.

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Zvládnu i náročné životní situace? (učebnice strana 39-40)

Jako přílohu přikládám výukovou prezentaci.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Náměty na dobrovolné cvičení na doma.

https://youtu.be/Vw47X7R9BWE 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Náměty na dobrovolné pracovní činnosti do kuchyně.

Ozdoby ze zeleniny.

https://youtu.be/-Y58WZfZ2DA 

https://youtu.be/Vw47X7R9BWE
https://youtu.be/-Y58WZfZ2DA
https://youtu.be/xTzsx1I19Jk




ALEXANDRE DUMAS 

Jan Hrdina , 8. třída

 vlastním jménem: Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie 



Narození: 24. července 1802

Národnost: Francouz

Povolání: spisovatel

Úmrtí: 5. prosince 1870 (ve věku 68 let)



Byl kreolského původu a měl mírné černošské rysy.

Jeho otec, divizní generál a hrdina Velké 
francouzské revoluce, se narodil ze smíšeného
manželství markýze de La Pailleterie a 
černošky Cossette Dumasové







Dumasova díla čítají na tři sta svazků a zahrnuje:

• Drama
• Komedie
• Romány
• Novely

• a také paměti, knihy cestovních dojmů, obrazy mravů, ale i 
historická pojednání.





Tři mušketýři



Edmond Dantès strávil ve vězení bez soudu čtrnáct 
let.

Později se k němu ze sousední vězeňské cely 
prokopal Abbé Faria. Doufal, že jím vykopaná 
chodba povede k moři, ale zmýlil se.

 Faria mu pomohl odhalit zradu, které se na něm 
dopustili jeho proradní přátelé. Kopali další chodbu, 
která jim měla přinést svobodu, ale Abbé trpěl 
dědičnou chorobou a pomalu umíral. 

Edmond vystupoval jako hrabě Monte Cristo. 
Obratně se odměnil příteli Morrelovi a začal spřádat 
plány své pomsty.

 Poprvé byl vydán v roce 1844 



• Jeho historická hra z roku 1829 Jindřich III. a jeho dvůr (Henri III et sa cour) 
bylo první romantické drama, úspěšně uvedené na jeviště.

• Velký úspěch měly i jeho další divadelní hry Antony (1831), s moderním námětem mladého 
rebela ne nepodobného lordu Byronovi, a také Věž nesleská (La Tour de Nesle) (1832) s 
námětem ze středověku, napsaná společně s Frédéricem Gaillardetem (1808–1882).

• Tato Továrna na romány, jak zněl titul jednoho pamfletu Dumasových odpůrců z roku 
1854, měla za následek obrovskou autorovu plodnost. Dumasovo dílo čítá 257 svazků a 
zahrnuje dramata, komedie, romány, novely, paměti, knihy cestovních dojmů, obrazy 
mravů, ale i historická pojednání.

• Zásadním přelomem v Dumasově literární tvorbě bylo setkání s profesorem historie Augustem 
Maquetem (1813–1888) roku 1839, kdy společně napsali drama Bathilde a historický román 
Rytíř Harmental (Chevalier d'Harmental). 



• Dumasovi šlo v jeho dílech vždy více o zábavu než o historickou věrnost.

• Proto vždy kladl důraz na všechno, co mohlo jeho vyprávění dramaticky 
oživit.

• K tomu užíval osvědčených prostředků jako jsou spiknutí, souboje, tajné únosy, 
strašlivá tajemství a další překvapivé události a udržoval tak čtenáře ve stálém 
napětí.

•  Širokou publicitu svým románům Dumas zajistil také tím, že je nejprve vydával v 
pařížských denících na pokračování jako tzv. román-fejeton

• Stal se tak nejčtenějším spisovatelem své doby a jeho obliba nemizí ani dnes.

• Katolická církev zařadila „všechny milostné romány" (omnes fabulae amatoriae) 
Alexandra Dumase staršího na Index zakázaných knih.



Pracovní list: Alexandre Dumas

1. Kdy se narodil, Alexandre Dumas?

a) 23. července 1802

b) 24. Července 1802

c) 3. Května 1880

2. Kde se narodil, Alexandre Dumas?

a) V Paříži

b) Ve Villers – Cotterets na severu Francie

c) Anglii

3. Byl představitel?

a) Romantismu

b) Klasicismus

c) Poezie 

4. Jaká díla psal?

a) Povídky, bajky

b) Drama, komedie, romány, novely

c) Noviny, filmy

5. Co je po něm pojmenováno?

a)škola

b) autobusová zastávka

c) stanice pařížského metra

6.  Nejslavnější díla?

a) Tři mušketýři, Hrabě Monte Christo.

b) Tři oříšky pro popelku

c) Tři prasátka a vlk

7. S kým spolupracoval?

a) Augustem Maquetem

b) Chevalier d'Harmental

c) La Tour de Nesle



8. Kolik svazků napsal?

a) 275

b) 257

c) 298

9. O co šlo Dumasovi v jeho dílech?

a) Historickou věrnost

b) Zábavu

c) Drama

10.Katolická církev zařadila „všechny milostné romány"

a) Index povolených knih

b) Index zakázaných knih

c) Index romantických knih



Alkalické kovy jsou: Li, Na, K, Rb, Cs a Fr.  
 
Fyzikální a obecné chemické vlastnosti: 
Všechny jsou velmi měkké (dají se snadno krájet nožem), mají nízké teploty tání a malé hus-
toty (Li, Na a K mají hustotu dokonce nižší než voda, takže po vložení do vody plavou na hla-
dině). Jsou to nejreaktivnější kovy, s mnohými látkami reagují již za běžných podmínek. Pro-
to se uchovávají pod petrolejem. Reaktivita alkalických kovů roste s rostoucím protonovým 
číslem. 
 
Reakce alkalických kovů s kyslíkem: 
Zahřátím na vzduchu se vznítí a hoří. Na oxid reaguje pouze lithium (Li2O), zatímco sodík 
tvoří peroxid (Na2O2) a ostatní alkalické kovy tvoří superoxidy (např. K2O). 
 
Reakce alkalických kovů s vodou: 
Reakcí vzniká hydroxid a vodík. Prudkost reakce vzrůstá od lithia k cesiu. Draslík reaguje tak 
prudce, že dokonce dochází ke vznícení vznikajícího vodíku.  
 
Video: 
Reakce sodíku s vodou 
Reakce sodíku položeného na papíře s vodou 
 
Chování solí alkalických kovů v plameni: 
Soli alkalických kovů charakteristicky barví plamen Li: karmínově 
        Na: žlutě 
        K: červenofialově 
 
Zásady práce s alkalickými kovy: 
- Pro jejich značnou reaktivitu se uchovávají ve skleněné zábrusové láhvi, zalité petrolejem 

nebo parafínovým olejem (je nutno zabránit jejich kontaktu se vzduchem a vzdušnou vlh-
kostí). 

- V žádném případě se nesmí uchopit rukou (došlo by k poleptání); proto je z nádoby vyjí-
máme pinzetou nebo kleštěmi. 

- Aby nedošlo ke vznícení zbytků kovů ulpělých na manipulačních prostředcích (kleště, pin-
zeta, nůž), je nutno veškeré operace s nimi provádět na nehořlavé žáruvzdorné podložce 
(např. železná). Po práci s nimi veškeré manipulační prostředky (resp. ty jejich části, které 
přišly do styku s alkalickými kovy) ponoříme do připraveného ethanolu. Proběhne chemic-
ká reakce obdobná reakci alkalických kovů s vodou (ovšem pomalejší), která zbytky alka-
lických kovů zlikviduje. 

- Krájíme je např. na Petriho misce.  
- V případě požáru nelze alkalické kovy hasit vodou, práškovým ani sněhovým hasicím 

přístrojem; je možno použít pěnový hasicí přístroj. 
 
V praktiku se seznámíte se sodíkem a draslíkem.  

admin
Přeškrtnutí
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paranoidní reakce, stresory

Datum vytvoření: 12.10.2010
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třída, jméno ověřovatele):

03.10.2011, 8.A, Mgr. Eva Lepší
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City

City, náročné životní situace

8. ročník
Mgr. Eva Lepší
Masarykova ZŠ Klatovy, Národních mučedníků 185

náročné situace

Náročné životní situace

frustrace  neuspokojování potřeb, prožíváme 
    jako nespokojenost, napětí, zklamání
    a zlost

konflikt   střet potřeb a cílů
  a) jednoduchý

b) složitý

stres    dlouhodobé vystavení silným frustracím 
    nebo jiným zátěžím
    stav člověka v situaci, kdy na jeho organizmus 

           a duševní život působí nepříznivé podmínky

admin
Přeškrtnutí



2

reakce na stres

Reakce na stres

1)  deprese  liší se od smutku hloubkou a délkou trvání

2) mobilizace sil a snaha překážky překonat

3) agrese

4) reakce toxikomanská

5) autistická reakce 

6) paranoidní reakce 

7) hysterická reakce

8) zkratkovité jednání

9) psychosomatická reakce

tajenka

5. výhrůžné postoje až útok
5. neuspokojování svých potřeb,      
    nespokojenost, napětí, zklamání
4. hluboký strach a beznaděj
1. city
1. hledá oporu u jiných, je bezmocný, 
    povolný, neschopný soutěžit

Vylušti tajenku

s
t
r
e
s

agrese,frustrace, deprese, emoce, submise

admin
Přeškrtnutí

admin
Přeškrtnutí

admin
Přeškrtnutí

admin
Přeškrtnutí
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vyrovnání se

Vyrovnávání se s náročnými situacemi

1. ovládání svých citů

2. rozumné uvažování o situaci, vidět svou 
    situaci objektivně

3. hledání vhodných postupů

4. vynaložení úsilí na to, co je třeba udělat

odpoutání od stresu

Od stresu odpoutat:

        

sport

zájmy a koníčky

poslech hudby
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odpoutání

procházka se psem

spánek

opora blízkých

stresory

Stresory

individuální

stresory z nemoci

skupinové stresory

sociální stresory

bolest 

pobyt v nemocnici

veřejné vystoupení

duševní vypětí

alkohol stres v rodině

roztržka se sousedy
nepřijetí spolužáky více zkoušení v jeden den

rušení při studiu
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stresory

Stresory

individuální

stresory z nemoci

skupinové stresory

sociální stresory

bolest pobyt v nemocnici

veřejné vystoupení

duševní vypětí alkohol

stres v rodině

roztržka se sousedy
nepřijetí spolužáky

více zkoušení v jeden den

rušení při studiu

Řešení

Holm. tabulka

Holmesova tabulka

smrt manžel. partnera
rozvod
rozpad manželství
vězení
smrt blízkého člena rodiny
nehoda nebo nemoc
uzavření manželství
výpověď ze zaměstnání
odchod do důchodu
smíření rozvedených manželů
nemoc blízké osoby
těhotenství
narození dítěte
negativní změna finančních příjmů

100
73
65
63
63
53
50
47
45
45
44
40
39
38

(intenzita stresu označena body 0  100)
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Holm. tabulka

smrt přítele (stejného věku)
změna zaměstnání
manželské spory
půjčka velké finanční částky
odchod dítěte z domu
konflikt s tchyní, tchánem
manželův (manželčin) odchod do důchodu 
nebo nástup do zaměstnání
konflikty s nadřízenými
změna bydliště
změna rytmu spánku a bdění
menší přestupky proti předpisům a zákonům

37
36
36
31
29
29

28
23
20
15
11

Když se v krátkém časovém období nasbírá 300 bodů, hrozí 
nebezpečí nejrůznějších poruch, deprese, nervových krizí, 
srdečního infarktu.

řekni ne

Pět způsobů, jak umět říct ne

1. Odmítnutí vyhnutím se

2. Rychlé odmítnutí

3. Zdvořilé odmítnutí

4. Drsné odmítnutí

5. Královské odmítnutí
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Zdroje

Citace: 
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Zdroje:
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