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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník  

TÝDEN 15.02.-19.02.2021 
 

ČESKÝ JAZYK 

MLUVNICE  

Poslala jsem vám pracovní list na předložky – vytiskněte si ho a nevyplňujte, budeme 

s ním pracovat on-line. 

Téma: Částice – str. 61, Citoslovce – str. 63 

Projděte si žluté odstavce na str. 62 a 64. Můžete si projít cvičení ze str. 61-64, ale většinu 

z nich budeme dělat on-line. 

 

LITERATURA: 

Připravila jsem vám test na romantismus, který mi vyplněný pošlete do pátku 19. 2. 

Bude na známky. Nedodržení termínu bude znamenat nedostatečnou známku. 

V následujících několika týdnech se budeme věnovat českým autorům. Vyberete si jednoho 

autora a následně ho zpracujte v Power pointové prezentaci.  

Autoři na výběr: 

Josef Dobrovský – Za ranních červánků – str. 89 

Josef Jungmann – Zápisky – str. 93 

František Palacký – Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě – str. 96 

Karel Jaromír Erben – Vodník – str. 76 

Karel Hynek Mácha - Máj – str. 98 

Josef Kajetán Tyl – Tvrdohlavá žena – str. 103 

František Ladislav Čelakovský – Pocestný – str. 95 

Karel Havlíček Borovský – Křest svatého Vladimíra – str. 111 

Božena Němcová – Pan učitel – str. 118 

Prezentace bude obsahovat autorův život a zajímavosti ze života, díla a podrobnosti o 

některých dílech. Rozsah min. 6 snímků. Součástí bude ještě dokument ve Wordu, do 

kterého napíšete 5 otázek pro spolužáky, na které najdou odpovědi v ukázce z literární 

výchovy. 

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

prosím, vypracujte do čtvrtka, abyste byli připraveni. 

V literární výchově si přečtěte na str. 85 – Národní obrození – budu se ptát na obsah 

Zapište si do literárního sešitu: 

Národní obrození 

-přelom 18. a 19. století a 1. pol. 19. stol. 

- po r. 1620 (bitva na Bílé hoře) odchod české šlechty, přerušení vývoje vzdělanosti – čeština 

pouze na venkově, ve městech vytlačena němčinou 



- r. 1781 zrušení nevolnictví – česky mluvící venkované se stěhují do poněmčených měst – 

zájem o češtinu 

- romantismus přinesl zájem o národní dějiny – obrozenecká hnutí ve všech evropských 

státech (rukopisy Královedvorský a Zelenohorský – falza) 

Tři etapy: 

1. Vytvoření českého spisovného jazyka (J. Dobrovský) 

2. Čeština se měla stát živým jazykem (J. Jungmann) 

3. Čeština ve všech oblastech společenského života – literatura, politika, kultura, noviny, věda 

(F. Palacký) 

 

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: Charakteristika spolužačky – str. 139 

Úkol: písemně do sešitu na sloh zpracujte odpovědi na otázky a), b), c) - úkol vypracujte 

do čtvrtka – při čtvrteční on-line hodině ho zkontrolujeme 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Zopakujte si 3. a 4. lekci – v učebnici vypracujte stránky 44 a 45 (Revision 2). Zašlete na můj 

e-mail.  

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

-          opakování slovní zásoby PS strana 59 

-          shrnutí učiva –PS strana 56 

-          opakovací test strana 57 – 58 

 

 

MATEMATIKA 

Zadání domácí práce pro období od 15.2. – 19.2.2021 

 

Vypočítejte příklady na Pythagorovu větu: 



 

108-5. Síly o velikosti 10 N a 24 N mají společné působiště a směry jejich působení svírají 

pravý úhel. Určete jejich výslednici. 

 

108-6. Ocelový komín vysoký 27 m je ve dvou třetinách své výšky upoután 4 stejně dlouhými 

ocelovými lany, jejichž konce jsou upevněny ve vzdálenosti 13 m od paty komína. Kolik 

metrů lana je třeba na upoutání komína, jestliže zakotvení si vyžádalo navíc 5 % jeho délky? 

 

109-7. Dům má krovy dlouhé 7,5 m, každý z nich přesahuje 70 cm přes okraj zdi. Střecha je 

sedlová, symetrická. Dům je široký 10 m. Výška půdy od podlahy ke špičce střechy je v. O 

kolik centimetrů by se snížila výška půdy v, kdyby oba krovy přesahovaly přes okraj zdi 90 

cm? 

 

 

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

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 3.2.2021 

 

 

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, 3.2.2021 

 

 

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. 

 

Termín 15.2.2021 se blíží…!!! 

 

Zpracoval: Valchář P., 3.2.2021 



FYZIKA 

 

1. K čemu slouží Dewarova nádoba, stručně popiš její složení 

2. Proč lidé v pouštních oblastech pijí teplé nápoje a ne chlazené?  

 

Výsledek svého studijního snažení zašli prosím nejpozději do 19.2. do 16 hodin na emailovou 

adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.   

 

 

CHEMIE 

Druhý nejrozšířenější prvek na zemi. 

KŘEMÍK Si  (učebnice strana 60) 

- Chemické vlastnosti a reakce 

- Výskyt v přírodě 

- Využití 

KŘEMEN SiO2       (učebnice strana 60) 

- Vlastnosti 

- Získávání 

- Využití  

- Naleziště 

Existuje v přírodě v několika formách. V jakých? 

 

Výroba skla: https://youtu.be/vWZug9Blpjw 

                     https://youtu.be/ou3Mq50kMng 

 

 

PŘÍRODOPIS 

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA (učebnice strana 44 a 45) 

Ledviny – Vnitřní stavba ledviny, ledvinový váček se soustavou kanálků. 

6 otázek na straně 45 vypracujte do školního sešitu. 

https://youtu.be/zQE8AsbGMFQ 

https://youtu.be/P-aB8Eozq3M 
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OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Jak řeším problémy s druhými lidmi. 

V učebnici na straně 42 doplň tabulku. 

Vyjádři svými slovy co je 1) ÚTOK 

                                          2)  ÚNIK 

                                          3)  ŘEŠENÍ 

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Náměty na dobrovolné cvičení : Jak správně běhat 

https://youtu.be/goGDbbjbp5w 

https://youtu.be/pfttjB-B3i4 

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Náměty na dobrovolné pracovní činnosti. 

Jednoduché pracovní postupy – tipy do kuchyně 

https://youtu.be/EY_aMHhY66s 

https://youtu.be/G16KOGZqn6s 
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