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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník  

TÝDEN 22.02.-26.02.2021 
 

 

ČESKÝ JAZYK 

MLUVNICE  

Téma: Věta s podmětem, bez podmětu a větný ekvivalent – str. 66-68 

Projděte si žluté odstavce na str. 66-67. Můžete si projít cvičení ze str. 67-68, ale většinu 

z nich budeme dělat on-line. 

Tuto látku jsme probírali loni při distanční výuce, zápis byste měli mít gramatických 

pravidlech, pokud ho nenajdete, tady je pro připomenutí: 

Věty s podmětem, bez podmětu a větné ekvivalenty 

1. Věty s podmětem (dvojčlenné) – mají podmět a přísudek, podmět může být i nevyjádřený 

(př.: Budeme doma. – my) 

2. Věty bez podmětu (jednočlenné) – mají pouze přísudek, často označují přírodní jevy nebo 

tělesné a duševní stavy, místo podmětu je jakési neznámé „ono“ (př.: Náhle zahřmělo. Je mi 

smutno. Není mi dobře. Bolí mě v zádech.) 

3. Větné ekvivalenty – nemají podmět ani přísudek, jejich základem bává infinitiv (Zastavit, 

stát!), podstatné jméno (Ta ostuda!), přídavné jméno (Velmi pěkné.), příslovce (Proč?), 

částice (Asi ano.), citoslovce (Cha, cha.) 

 

LITERATURA: 

Práce na zadaných prezentacích.  

Autoři: 

Josef Dobrovský – Za ranních červánků – str. 89: Lucie 

Josef Jungmann – Zápisky – str. 93: Adam 

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

Karel Jaromír Erben – Vodník – str. 76: Linda 

Karel Hynek Mácha - Máj – str. 98: Vanesa 

Josef Kajetán Tyl – Tvrdohlavá žena – str. 103: Jindřich 

František Ladislav Čelakovský – Pocestný – str. 95 + vlastní ukázka: Sofie 

Karel Havlíček Borovský – Křest svatého Vladimíra – str. 111: Martin 

Božena Němcová – Pan učitel – str. 118: Jan 

 

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 8 otázek pro spolužáky, na které najdou odpovědi v ukázce z literární 

výchovy. 

 



ANGLICKÝ JAZYK 

Máme téma Londýn. V pracovním sešitě vypracujte stránku 34 a zašlete na můj e-mail.  

 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

- slovíčka PS strana  67 ke slovu s Theater 

- učebnice strana 67,68 – 3.pád podstatných jmen 

-PS 1,2/60 

 

 

MATEMATIKA 

Zadání domácí práce pro období od 22.2. – 26.2.2021 

 

Vypočítejte mnohočleny: 

 

1) 8a − 2b + 6c − (4a − 9c + 6b) + b − 5c − 2a − (−2a + 3c) − b + 3c =  

2) 15g − [f − (12g − 17f) + 2g − (−5f)] − (20g − 18f) + 2g =  

3) {−[−(−6h) + (15h − 3h) − 9h] + 2h} − {15h − [7h − (−5h) − (5h − 4h)]} =  

 

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

 

Zpracoval: Valchář Pavel, 17.2.2021 

 

 

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, 17.2.2021 

 



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. 

 

Dne 15.2.2021 byl konečný termín k odevzdání práce ze zeměpisu. Bohužel, přestože na 

zpracování tématu bylo 6 týdnů, tak práci neodevzdal Adam. 

 

Práce si prohlédnu a napíši vám emailem známky. 

 

Zpracoval: Valchář P., 17.2.2021 

 

FYZIKA 

1. Připrav si odpovědi na úlohy 1-6 z učebnice fyziky na straně 56 

2. Připrav si odpovědi na úlohy 1-8 z učebnice fyziky na straně 61 

3. Proč se psi ochlazují vyplazeným jazykem? Čím se chladí sloni?  

 

Výsledek svého studijního snažení zašli prosím nejpozději do 26.2. do 16 hodin na emailovou 

adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji 

 

 

PŘÍRODOPIS 

KOŽNÍ SOUSTAVA (učebnice strana 45-47) 

- Z kterých základních vrstev je tvořena kůže? 

- Ve které vrstvě kůže je uložen pigment? 

- Jaké složení má pot? Kdy a proč dochází k jeho zvýšenému vylučování? 

- Vyjmenujte funkce kůže. 

- K čemu slouží mazové žlázy v kůži? 

- Kde jsou v kůži uložena nervová zakončení a co jimi vnímáme? 

- Co vyvolává ultrafialové záření v pokožce? 

Otázky vypracujte. 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Tělesné a duševní zdraví (učebnice strana 43-45) 

Sestav jídelníček na celý den tak, aby odpovídal zdravé výživě. 

 

mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz


CHEMIE 

Halogenidy (učebnice strana 71-74) 

https://youtu.be/tGipxqqVh90 

https://youtu.be/PsZftpFriuI 

Kde můžeme zjistit hodnoty elektronegativit prvků? 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Náměty na dobrovolné cvičení. 

 https://youtu.be/6w73P5WWPnw 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI 

 Dobrovolné náměty ke shlédnutí.   

 Plánování a organizace práce 

 https://youtu.be/FuMaBVc10Vw 

 https://youtu.be/0swE8jEITPg 
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