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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník 

TÝDEN 01.03.-05.03.2021

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:

Přečtěte si v literární výchově ukázku: Josef Dobrovský – Za ranních červánků – str. 89

Pošlu vám prezentaci: Josef Dobrovský od Lucie Šrůtové. Prezentaci si pusťte a pozorně 
projděte.

Zapište si do literárního sešitu:

Josef Dobrovský (1753-1829)
-velice vzdělaný člověk, kněz, mluvil mnoha jazyky a studoval je (slovanské, klasické i 
orientální)
-své odborné publikace psal německy a latinsky

Zevrubná mluvnice jazyka českého – základem jazyk Bible kralické (humanismus)
Dějiny české řeči a literatury – psáno německy

Práce na zadaných prezentacích. 

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.



SLOH

Národní povaha – str. 139

Přečtěte si žlutý odstavec na str. 139 a ukázky textů ze str. 139-140 

Úkol: písemně do sešitu na sloh zpracujte odpovědi na otázky140/5 a), c) - úkol 
vypracujte do čtvrtka – při čtvrteční on-line hodině ho zkontrolujeme

ANGLICKÝ JAZYK

Probíráme používání přítomného času průběhového pro mluvení o budoucnosti. Vypracujte 
k tomuto tématu stránku 36 v pracovním sešitě a zašlete na můj e-mail. Poté zkontrolujeme na
hodině.

NĚMECKÝ JAZYK

-slovíčka PS strana 67 ke slovu das Mädchen

- učebnice strana 69,70 – procvičování čísel a určování hodin na ciferníku

-PS dodělat stranu 60 a udělat celou stranu 61 (kromě cvičení 11)

MATEMATIKA

Vynásobte a upravte mnohočleny:

1) (c + d)·(c – 2d + 3) = 

2) (r + 4s – 5)·(2s + 3) = 

3) (3t + 2)·(s + 3t – 4) = 

4) (2e – f + 1)·(e + f) = 

5) (i5 + i4 + i3)·(i7 + i6 + i5) =

6) 4·(5c2 − 7) − 2·(3c2 − 8) =



7) 5d·(2d2 + 3d) + 5d2·(2d − 9)·(−2) =

8) (3c2 − c)·(−2c3 − c + 9) =

9) (4f + g)·(f − 3g) − (f + 2g)·(f − g) =

10) (6d4 + 4)·(3d3 − 2d2 − 9d) = 

11) (2f 3 + 2f 2 + 1)·(3f + 2f 4) = 

12) (2e − 4)·(4e + 3) − (e + 5) = 

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

Zpracoval: Valchář Pavel, 24.2.2021

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.

Termín odevzdání je 26.2.2021.

Zpracoval: Valchář Pavel, 24.2.2021

ZEMĚPIS

Zadání domácí práce pro období od 1.3. – 26.3.2021

Každý již zpracoval dvě prezentace na země Asie. Dalším úkolem je, vypracovat k těmto 
prezentacím kvíz, který bude prověřovat znalosti z prezentace dané země. To znamená, ke 
každé prezentaci, kterou jste udělali a odeslali, nyní vypracujte kvíz. Kvíz bude obsahovat 
minimálně 14, maximálně 18 otázek, které se budou vztahovat k dané zemi a bude prověřovat
znalosti o uvedené zemi, jak jsou uvedené v prezentaci.



1. Kvíz ke každé zemi bude mít 14 – 18 otázek.

2. Ke každé zemi bude samostatný kvíz.

3. Kvíz bude mít nadpis o co se jedná a na závěr jméno toho, kdo ho vypracoval a datum 
vypracování.

4. Kvíz bude mít 4 možné odpovědi a jenom jedna bude správná. Správná odpověď bude
v kvízu označená.

5. Kvíz vypracujte ve Wordu nebo v Excelu.

6. Kvíz musí být zpracovaný tak, aby se dal vytisknout a nepůsobilo to zmatečně a 
chaoticky, ale přehledně a systematicky. To znamená, měli byste uplatnit a prokázat 
své znalosti z práce s počítačem a s těmi základními programy jako je Word a Excel 
při tvorbě daného souboru.

7. Otázky, které dáte do kvízu, se musí vztahovat k vaší prezentaci dané země a odpověď
musí být v prezentaci dohledatelná.

8. Sestavit dobrý kvíz není jednoduché a oba kvízy budu hodnotit známkou, jako ty 
prezentace. Z každého kvízu bude samostatná známka.

9. Pokud již zaslanou prezentaci kvůli kvízu upravíte nebo doplníte, tak mi to nevadí, ale 
novou prezentaci mi musíte opět zaslat a pojmenovat ji tak, aby se název odlišoval od 
té původní, například číslem apod. Nesmíte to poslat pod stejným názvem, jako 
někteří často dělají.

10. Pokud nemáte k dispozici počítač, tak si půjčte notebook ve škole. V dnešní době si 
nebudeme předávat papírové záznamy…

11. Vypracované kvízy mi zašlete jako přílohu emailu na školní adresu. Nejpozdější 
termín odevzdání je 26.3.2021.

12. Pokud je vám něco nejasného, tak se zeptejte.

Zpracoval: Valchář P., 24.2.2021

FYZIKA

1. Připrav si ústně výklad o obsahu webináře z 22.2.2021 o alternativních zdrojích
energie. 

PŘÍRODOPIS

NERVOVÁ SOUSTAVA (učebnice strana 48-49)

- Stavba nervové soustavy



- Reflexy

https://youtu.be/bNfSg5jNRyM  - nervová soustava

Zasílám též k tomuto tématu prezentaci.

CHEMIE

HALOGENIDY (chemické vzorce halogenidů)

https://youtu.be/-8ZGetmB39Y

https://youtu.be/n3SMyLLuG0I

OBČANSKÁ VÝCHOVA

-tělesné a duševní zdraví, relaxace

Skladba zdravého jídelníčku

https://youtu.be/2gezRWVZJ4s

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Cvičení pro začátečníky - protažení celého těla
https://youtu.be/8KsfiYO0C0E

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Informace a návody (návod na jednoduchou pletenou šálu)

https://youtu.be/w1udhoo25iU

https://youtu.be/w1udhoo25iU
https://youtu.be/8KsfiYO0C0E
https://youtu.be/2gezRWVZJ4s
https://youtu.be/bNfSg5jNRyM
https://youtu.be/n3SMyLLuG0I
https://youtu.be/-8ZGetmB39Y


NÁZVOSLOVÍ 
HALOGENIDŮ 



NÁZVOSLOVÍ HALOGENIDŮ 

Obecná charakteristika 

Obecný vzorec 

Obecný název 

Odvození názvu ze vzorce 

Odvození vzorce z názvu 

Procvičování  

Příklady halogenidů 



1) Obecná charakteristika 

Halogenidy: 

 dvouprvkové sloučeniny  

 halogen + elektropozitivnější prvek 

      

 
 



2) Obecný vzorec 

 

                          MXn 
 

M symbol  atomu elektropozitivnějšího prvku 

X  symbol atomu halogenu 

n  stechiometrický koeficient 



3) Obecný název 

 

název halogenu s příponou – id  

+   

název kationtu, jehož koncovka závisí  

na jeho oxidačním čísle 
 

  

Př. chlorid sodný NaICl-I 



Přehled koncovek 

Přehled koncovek podle oxidačního čísla: 

 Oxidační číslo Koncovka 

I - ný 

II - natý 

III - itý 

IV - ičitý 

V - ečný, - ičný 

VI - ový 

VII - istý 

VIII - ičelý 



4) Odvození názvu ze vzorce 

Př. Jaký název má halogenid o vzorci CaCl2? 

 

1) doplnit známá oxidační čísla: chlor (-I)     CaCl2
-I 

2) dopočítat  neznámé oxidační číslo : (součet nábojů vždy  0) 

          Cax
1Cl2

-I        1.x+2. (-1) = 0     x = 2               CaIICl-I     

3) určit název aniontu:  Cl-                 chlorid     

4) určit název kationtu:  CaII          -natý        vápenatý 

5) chlorid vápenatý 
 

 

 
 

K 



5) Odvození vzorce z názvu 

Př. Jaký vzorec má chlorid hlinitý ? 

 

1) zapsat prvky sloučeniny: AlCl 

2) doplnit známá oxidační čísla: halogen (-I)  

hlinitý      Al (III )             AlIIICl-I    

3) křížové pravidlo :       AlIIICl-I    Al1Cl3                                            

4) AlCl3 

K 



6) Příklady halogenidů 

NaCl chlorid sodný 

KI  jodid draselný 

CaF2     fluorid vápenatý 

AlBr3    bromid hlinitý 

 

 
K 



Analogie 

     NaCl 
chlorid sodný 

 

 
       KCl 
chlorid draselný 

 

      CaF2 
fluorid vápenatý 

 

 
      CaCl2 
chlorid vápenatý   

 

        AlBr3 

  bromid hlinitý 

 

 
        FeCl3 

 chlorid železitý   

Na základě analogie můžeme odvodit další 
vzorce a názvy halogenidů: 

K 



PROCVIČOVÁNÍ 

BaCl2      

CCl4     

AlF3      

LiBr   

 

    chlorid barnatý    

    chlorid uhličitý   

    fluorid hlinitý     

    bromid lithný 

 
 

1) Určete název halogenidu: 

K 



PROCVIČOVÁNÍ 

MnI7      

OsCl8       

NBr5 

CrI6 

 

       jodid manganistý 

    chlorid osmičelý 

     bromid dusičný 

    jodid chromový 
 

1) Určete název halogenidu: 

K 



PROCVIČOVÁNÍ 

jodid nikelnatý 

bromid hlinitý 

chlorid měďný 

chlorid cíničitý 

 

    NiI2 

   AlBr3 

   CuCl 

   SnCl4 

2) Určete vzorec halogenidu: 

K 



Nervová soustava

Stavba nervové buňky:
– nervová buňka = neuron

• buněčné tělo s jádrem
• krátké výběžky = dendrity

• dlouhý výběžek = axon, neurit

– obalen bílou  hmotou = myelinová pochva - 
– neurony se téměř dotýkají = spojení dvou neuronů = 

synapse → funkce:  šíření vzruchu z jedné buňky do 
dalších buněk → předání vzruchu do mozku a míchy→ 
odpověď = reflex, např. ucuknutí.



Nervová soustava

Reflexy

= odpověď organismu na podněty
– reflexy  

• vrozené

• získané



Nervová soustava

Vrozené reflexy:
– od narození, nemusím se je učit
– označovány jako nepodmíněné reflexy
– reflexy:

• polykací, sací

• zvracení
• kýchání

– míšní reflex – nervový děj, při kterém se přenáší vzruch

                          ze smyslu přes míchu k výkonnému orgánu

                          (píchnu se o špendlík a ucuknu)



Nervová soustava

funkce 
– řídí činnost všech orgánů
– řídící centrum: mozek  

Stavba nervové soustavy:
• Centrální nervová soustava – mozek, 

mícha
• Periferní nervová soustava – nervy



Stavba CNS
Mícha
= nervová trubice chráněná páteří

• přechází v prodlouženou míchu 

• vychází z ní 31 párů míšních nervů



Stavba CNS
Stavba míchy:
• na povrchu – bílá hmota – 
• uvnitř – šedá hmota 

• zadní kořeny - 

• přední kořeny -





Stavba CNS
Mozek
5 základních částí:

– koncový mozek
– mezimozek
– střední mozek
– mozeček
– prodloužená mícha

• Wallorův most - spojuje střední mozek, mozeček a 
prodlouženou míchu.





Stavba CNS
Prodloužená mícha:
• navazuje na páteřní míchu
• uložena důležitá centra – dýchání
                                           - srdeční činnost
                                           - vylučování, trávení
• vrozené reflexy: polykání, zvracení, kašel, sání, kýchání, 

slinění



Stavba CNS
Mozeček:
• řídí přesnost pohybů, udržuje rovnováhu těla
• negativní vliv: Alkohol – snižuje stabilitu a koncentraci 

pohybů

Střední mozek:
- nejmenší část mozku

Mezimozek:
- spojen s hypofýzou (podvěsek mozkový)
- centrum emocí, agrese, strachu, pocit hladu, žízně



Stavba CNS
Koncový mozek:
• největší část mozku
• rozdělena na pravou a levou polokouli – hemisféru
• na povrchu – šedá kůra mozková
                        - povrch tvořen záhyby, které povrch zvětšují
• uložena důležitá centra v jednotlivých lalocích:
• Pohyb a citlivost – temenní lalok
• řeči, myšlení, čichu – čelní lalok
• sluchu – spánkový lalok
• zraku – týlní lalok
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