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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník 

TÝDEN 15.03.-19.03.2021

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE 

Téma: Rozvíjející větné členy – str. 75

Přečtěte si všechny žluté tabulky a odstavce ze str. 75 – 78 - mělo by to pro vás být opakování

Opět posílám v příloze tabulku k vytištění „Rozvíjející větné členy“ – pomůže vám 
s určováním (někteří ji možná máte ještě z loňského roku).

LITERATURA:

Přečtěte si v literární výchově ukázku: František Palacký – Dějiny národu českého v Čechách 
i v Moravě – str. 96

Pošlu vám prezentaci: František Palacký od Tobiáše Jugase. Prezentaci si pusťte a pozorně 
projděte.

Zapište si do literárního sešitu:

František Palacký (1798-1876)
-jazykovědec a historik, založil zemský archiv
-nejvýznamnější dílo: Dějiny národu českého v     Čechách a v Moravě   – 5 dílů, zachycuje české

dějiny od mytických dob do nástupu Habsburků (1526), psáno česky

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)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Téma: Jarní květina

Technika: libovolná (Př.: Vybrat si některou květinu, která je spojena s jarem a nakreslit 
tužkou, progresy, namalovat vodovkami, temperami, vytrhat a nalepit z různých druhů papíru,



vytvořit z netradičních materiálů – přírodniny, kamínky, potraviny, textilie… a poté vyfotit.) 
Nefotit květinu v     přírodě  !

Termín odevzdání: konec března

Vyfocené nebo naskenované dílo poslat na můj e-mail.

ANGLICKÝ JAZYK

Máme téma Giving directions a určitý a neurčitý člen. Vypracujte v pracovním sešitě k těmto 
tématům stránky 38 a 39. Zašlete vypracované na můj e-mail a zkontrolujeme společně při 
hodině.

NĚMECKÝ JAZYK

- slovíčka ke slovu dárek

- učebnice strana 73 – Rodinný příběh

- PS 16/63

MATEMATIKA

Umocni podle vzorce:

1) (x + y)2 =  

2) (3u + v)2 = 

3) (5y + 1)2 = 

4) (4c2 + d3)2 = 

5) (u – v)2 = 

6) (3a – 2b)2 = 

7) (6x2 – 1)2 = 

8) (4m2 – n2)2 = 

9) (4u + 3v)2 = 

10) (1 – 3x2)2 = 



11) (5a – 7b)2 = 

12) (x4 + 4y2)2 = 

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

Zpracoval: Valchář Pavel, 10.3.2021

ZEMĚPIS

Zadání domácí práce pro období od 1.3. – 26.3.2021

Ke každé prezentaci, kterou jste udělali a odeslali v zeměpisu, 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. Podmínky úkolu viz 
zadání
 v 9. týdnu.

Zpracoval: Valchář P., 10.3.2021

FYZIKA

1. Máš 0,1 litru vody. Navrhni,  jak ji  nejrychleji  vypaříš, tedy změníš její  skupenství
z kapalného na plynné, aniž bys kapalinu zahříval. Současně vypočítej kolik KJ musí
kapalina přijmout, aby změnila skupenství.  

  Výsledek  svého  studijního  snažení  zašli  prosím  nejpozději  do  19.3.  do  18  hodin  na
emailovou adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.  

PŘÍRODOPIS

CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA (učebnice strana 50-51)

Mozek – stavba mozku ( obrázek na straně 50 )

Vypracujte přehlednou tabulku. V jejím prvním sloupci vypište části mozku tak, jak na sebe 
navazují – od míchy až po koncový mozek. Ke každé části pak napište její funkci. 

CHEMIE

mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz


OXIDY

Co mají společného kysličníky a oxidy?

Oxidační číslo v oxidech.

Tvoření vzorců

- Oxid hlinitý
- Oxid uhličitý
- Oxid sírový
- Oxid vápenatý
- Oxid titaničitý
- Oxid lithný
- Oxid boritý
- Oxid křemičitý
- Oxid hořečnatý
- Oxid osmičelý
- Oxid draselný
- Oxid jodistý
- Oxid železitý

OBČANSKÁ VÝCHOVA

 Hospodaření 

Výrobní a nevýrobní odvětví

- Rozliš výrobní a nevýrobní činnosti
- Pod která odvětví patří?
- Jmenuj další odvětví, která znáš

TĚLESNÁ VÝCHOVA
-  Joga pro zdravá záda
https://youtu.be/lyCqXqlStRM

PRACOVNÍ ČINNOSTI

– Úloha techniky v životě člověka

https://youtu.be/Cake82KTx2s   - vyspělá technika

https://youtu.be/lyCqXqlStRM
https://youtu.be/Cake82KTx2s


ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY
       

VĚTNÝ ČLEN
ZKRATK

A JAK SE PTÁME NA ČEM ZÁVISÍ

Předmět PT všemi pádovými otázkami a) na slovese
    kromě kdo? co? b) na přídavném jm.
Příslovečné 
určení PU tázacími příslovci a) na slovese
      b) na přídavném jm.
      c) na příslovci
Přísl. urč. místa PU (m.) kde, kam, odkud, kudy  
Přísl. urč. času PU (č.) kdy, od kdy, do kdy,  
    jak dlouho, jak často  
Přísl. urč. způsobu PU (zp.) jak, jakým způsobem  
Přísl. urč. míry  PU (mír.) kolik, jak mnoho, o kolik,  
    do jaké míry  
Přísl. urč. příčiny PU (příč.) proč, z jakého důvodu,  
    z jaké příčiny  
    (vyjadřuje příčinu děje)  
Přísl. urč. účelu PU (úč.) za jakým účelem  
    (vyjadřuje cíl děje)  
Přísl. urč. podmínky PU (podm.) kdy, za jakých podmínek  
Přísl. urč. přípustky PU (příp.) navzdory čemu, i přes co,  
    i v jakém případě  

   
(přípust. je v rozporu s 
dějem)  

Přívlastek PK
na podstatném jméně 
(zájmeně)

Přívlastek shodný PK (s.) zájmeny jaký, který, čí  
Přívlastek neshodný PK (n.) jakákoliv otázka  

Doplněk D jak + sloveso, na slovese a zároveň na 
    jaký + sloveso podstat. jm. (nebo zájmeně)


	TĚLESNÁ VÝCHOVA
	- Joga pro zdravá záda

