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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník 

TÝDEN 08.03.-12.03.2021

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE 

Téma: Základní větné členy – str. 72

Projděte si žluté tabulky na str. 72-73. Naučte se druhy přísudku.

V příloze vám posílám tabulku na základní větné členy, vytiskněte si ji a vložte do 
gramatických pravidel, bude se vám hodit i na příští rok.

LITERATURA:

Přečtěte si v literární výchově ukázku: Josef Jungmann – Zápisky – str. 93

Pošlu vám prezentaci: Josef Jungmann od Adama Vinše. Prezentaci si pusťte a pozorně 
projděte.

Zapište si do literárního sešitu:

Josef Jungmann (1773-1847)
-jazykovědec, překladatel, historik literatury
-významný představitel druhé etapy národního obrození
-tvrdil, že Čech je ten, kdo píše a mluví česky
-nejvýznamnější dílo: Slovník česko-německý – 5 dílů

psal jej 30 let

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

Písemný úkol na známky: Vyberte si literárního hrdinu z knihy, kterou jste četli (adekvátně 
vašemu věku, ne dětské knížky) a napište jeho charakteristiku. Text nezapomeňte členit na 
odstavce. Musí mít úvod (koho popisujete), vzhled, povahu, váš vztah k osobě nebo knížce, 
proč jste si ji vybrali…Používejte rozmanitá slovesa, přirovnání…. Pozor na opakování sloves
mít a být. Napište text ve Wordu a pošlete na můj mail do 19. 3. (máte na vypracování 14 dní)



ANGLICKÝ JAZYK

Probíráme používání přítomného času průběhového pro mluvení o budoucnosti. Vypracujte 
k tomuto tématu stránku 37 v pracovním sešitě a zašlete na můj e-mail. Poté zkontrolujeme na
hodině.

NĚMECKÝ JAZYK

- slovíčka PS 67 ke slovu r Dezember

- učebnice strana 71 – množné číslo některých podstatných jmen

- učebnice strana 72 – roční období, měsíce

- PS 11/61

- PS 12, 13,14/62

MATEMATIKA

Rozložte mnohočleny na součin pomocí vytýkání  :  

1) 18x2 + 6x = 

2) 16x3 – 8x + 6x2 = 

3) 45x3y3 + 75x3y – 60x2y2 = 

4) 2x(y + 7) – 3(y + 7) = 

5) 7x(y + 2) + 4(2 + y) = 

6) 5b(a + 3) + a + 3 = 

7) 5(x – 4) – 8y(4 – x) = 

8) (u – 1)(1 + y) + (1 – v)(1 + y) = 

9) 24a2 + 18a = 

10) 24x3 – 12x2 + 6x = 

11) 64x5y3 + 48x3y4 – 32x4y2 = 

12) 7(a – 5) – b(a – 5) = 

13) 2m(3 + k) + n(k + 3) = 

14) x(y + 3) – y – 3 = 



15) 2a(3 – b) – 4(b – 3) = 

16) 2x(1 – y) – y + 1 = 

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

Zpracoval: Valchář Pavel, 3.3.2021

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., 3.3.2021

FYZIKA

Připrav si ústně odpovědi na úlohy z učebnice ze strany 63 a ze strany 65. 

1. Na hodinu fyziky 15.3. si připrav matematicko-fyzikální tabulky a kalkulačku. 

PŘÍRODOPIS

CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA (učebnice strana 49)

Mícha (nastudovat, nakreslit do sešitu obrázek ze strany 49- příčný řez míchou

Vypracujte otázky:

- Z čeho se skládá nervová soustava člověka?
- Popište stavbu neuronu.
- Co rozumíte pod pojmem synapse?
- Jaký rozdíl je mezi nepodmíněnými a podmíněnými reflexy?

CHEMIE

HALOGENIDY ( chemické vzorce halogenidů)

Určete vzorec halogenidu:

- Chlorid barnatý
- Chlorid uhličitý
- Fluorid hlinitý
- Bromid lithný
- Jodid manganistý
- Chlorid osmičelý
- Bromid dusičný
- Jodid chromový
- Jodid nikelnatý
- Bromid hlinitý
- Chlorid měďný
- Chlorid cíničitý

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Úvod do tématu hospodaření (strana 46-51) pročtěte si.

Dělba práce v rodině



TĚLESNÁ VÝCHOVA
Cvičení pro začátečníky - jemná ranní joga 
https://youtu.be/Nb7_TQhtVec

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Informace a návody- (pletení pro začátečníky)

https://youtu.be/p1bVlEJ5Da0 

https://youtu.be/p1bVlEJ5Da0
https://youtu.be/Nb7_TQhtVec


Základní větné členy
Přísudek - vyjadřuje činnost podmětu

Druh Čím je vyjádřený Příklad

Slovesný sloveso v určitém tvaru Petr píše.

 patří k němu i zvratné zájmeno se, si Chlapec se učí.

Slovesný složený a) způsobové sloveso = moci, smět, muset,  

(ze dvou sloves) mít povinnost, chtít + infinitiv Musím už jít domů.

 b) fázové sloveso = začít, začínat, přestat,  

 přestávat, zůstat, zůstávat + infinitiv Přestaň už povídat.

Jmenný se sponou
sponové sloveso = být, bývat, stát se, stávat se 
+  

(slovesně-jmenný) a) podstatné jméno Je žákyní naší třídy.

 b) přídavné jméno
Bývala vždy 
zvědavá.

 c) zájmeno Ten dům je náš.

 d) příslovce Je mi smutno.
Jmenný beze 
spony sponové sloveso je vynechané Pes přítel člověka.

Citoslovečný místo slovesa je citoslovce Kočka hop na plot.

   

Podmět - je vždy v 1. pádě, může být vyjádřen kterýmkoli slovním druhem

Druh Jak ho poznáme Příklad

Vyjádřený je ve větě vyjádřen slovně
Maminka brzy 
přijde

Nevyjádřený není vyjádřen, ale víme koho se jedná
Zítra ti to přinesu. 
(já)

Všeobecný není vyjádřen, ani nevíme koho se týká Co dávají v televizi?
Několikanásobný dva a více podmětů Přišli Karel i Jirka.
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