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DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ročník 

TÝDEN 22.03.-26.03.2021

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE 

Téma: Přívlastek shodný a neshodný – str. 80

Přečtěte si žlutou tabulku ze str. 80 - mělo by to pro vás být opakování. 

Posílám výklad doplňku, pokud ho máte z loňska, nemusíte zapisovat, v opačném případě si 
ho zapište do gramatických pravidel. A v příloze ještě posílám pracovní list na doplněk, ten si 
jen vytiskněte.

Doplněk
-rozvíjí zároveň sloveso a podstatné jméno nebo zájmeno
- vyjadřuje vlastnost, kterou sloveso za děje už má či ji získává nebo doprovodný děj slovesa
-často bývá vyjádřen přídavným jménem ve jmenném tvaru (př.: rád, bos, šťasten, unaven), 
podstatným jménem, infinitivem
Př.: Děvčata běhala bosa. – bosa = doplněk
Strýček pracuje jako knihovník. - jako knihovník = doplněk (není to přirovnání)

!!! Písemný úkol na známky: vypracujte cv. 82/4 – celé jej přepište ve Wordu a na 
vynechaná místa doplňte správné přívlastky. Pošlete do pátku na můj mail. !!!

LITERATURA:

Přečtěte si v literární výchově ukázku: Karel Jaromír Erben – Vodník – str. 76

Pošlu vám prezentaci: Karel Jaromír Erben od Lindy Krotilové. Prezentaci si pusťte a pozorně
projděte.

Zapište si do literárního sešitu:

Karel Jaromír Erben (1811-1870)
-archivář Prahy
-vydával edice starověkých literárních památek (kroniky, legendy, cestopisy, Husa, 
Komenského)
-sbíral, rekonstruoval a vydával lidovou slovesnost (říkadla, pohádky, pověsti) – 

„Prostonárodní české písně a říkadla“
-vlastní básnické dílo – „Kytice z     pověstí národních“   – opět náměty z lidové slovesnosti, 

v baladách osudovost, každé provinění je potrestáno

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: zhodnocení on-line

ANGLICKÝ JAZYK

Vypracujte v pracovním sešitě str. 40 a 41. Zašlete na můj e-mail a zkontrolujeme společně na
hodině. 

NĚMECKÝ JAZYK

- roční období – učebnice strana 72

- opakování probraných slovíček

-  strana 62

- delší dobu jsme opakovali, proto teď pokračujeme v učivu pomaleji

MATEMATIKA

m8-108 Rozložte na součin (pomocí vzorců):

1) x2 – 4 = 

2) 1 – x2 = 

3) 9a2 – 4b2 = 

4) – x2 + 4y2 = 

5) 100x2 – y4 = 

6) a2b8 – 9 = 

7) x2 + 2x + 1 = 

8) x2 – 8x + 16 = 



9) 25x2 – 10xy + y2 = 

Výpočty digitalizujte a pošlete jako přílohu v PDF nebo JPG na můj školní email…
pavel.valchar@zsmskamyknv.cz 

Zpracoval: Valchář Pavel, 17.3.2021

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., 17.3.2021

FYZIKA

1. Tři  dny  sleduj  počasí  a  do  tabulky  zaznamenej  jaký  je  jeho  stav  v 8  hodin  ráno,
v poledne a v osm hodin večer. Do tabulky uveď – teplotu ovzduší, oblačnost, srážky
a jejich druh, směr větru a jeho název. 
 

  Výsledek  svého  studijního  snažení  zašli  prosím  nejpozději  do  26.3.  do  18  hodin  na
emailovou adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.  

PŘÍRODOPIS

CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA (učebnice strana 48-51)

V příloze vám zasílám test o 23. otázkách. Tento test vypracujte a společně si jej 
zkontrolujeme na hodině přírodopisu.

CHEMIE

Opakování halogenidy a oxidy

Názvosloví

mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz


Vzorce

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Hospodaření 

Sjednávání nákupu statků a služeb – vhodná komunikace 

TĚLESNÁ VÝCHOVA
https://youtu.be/bSs827qv6Wg  cviky na ploché břicho

PRACOVNÍ ČINNOSTI

– Úloha techniky v životě člověka

věda a technika - Elektromobilita
https://youtu.be/WAXhU6wjyj0

https://youtu.be/WAXhU6wjyj0
https://youtu.be/bSs827qv6Wg


NERVOVÁ SOUSTAVA - TEST

1. K ústřední nervové soustavě patří:

a) mozek a nervy

b) mozek a mícha

c) mozek, mícha a nervy

d) pouze mozek

2. Správně doplň: prodloužená mícha - …

a) soubor nervových vláken

b) rovnováha těla

c) reflexy srdeční a dýchací

d) část mozku

3. Mezi schopnosti neuronů patří:

a) dráždivost a vodivost

b) krycí schopnost

c) přenášení kyslíku a oxidu uhličitého

d) přenášení živin

4. Centrum vyšší nervové činnosti je

a) v mezimozku

b) v prodloužené míše

c) v celém koncovém mozku

d) v šedé mozkové kůře koncového mozku

5. Nepodmíněný reflex je:

a) vrozený i získaný

b) vrozený

c) získaný



d) nacvičený

6. Reflex je:

a) dotyk nervů

b) vzruch

c) schopnost reagovat na podráždění

d) odpověď organismu na podráždění

7. Podmíněný reflex je:

a) vrozený i získaný

b) naučený

c) vrozený

d) dotyk nervových zakončení

8. Studiem podmíněných reflexů se zabýval:

a) Ch. Darwin

b) J. Jánský

c) I. P. Pavlov

d) J. E. Purkyně

9. Centrum podmíněných reflexů je:

a) v šedé kůře mozkové

b) v mezimozku

c) v mozečku

d) v prodloužené míše

10. Do druhé signální soustavy zařazujeme reflexy, které jsou vyvolané:

a) čichem

b) bolestí

c) zrakem



d) slovem

11. V kůži jsou čidla:

a) zvuku, chladu, tlaku a tepla

b) chuti, bolesti, tlaku a zvuku

c) tepla, bolesti, tlaku a chladu

d) světla, tlaku, bolesti a chladu

12. Nervová buňka je:

a) neurit

b) neuron

c) synapse

d) dendrit

13. Dlouhý výběžek nervové buňky se nazývá:

a) neurit

b) neuron

c) synapse

d) dendrit

14. Krátké výběžky nervové buňky se nazývají:

a) neurity

b) neurony

c) synapse

d) dendrity

15. V týlním mozkovém laloku je centrum:

a) řeči

b) zraku

c) sluchu



d) hybnosti

16. Správně doplň: mozeček - …

a) reflexy srdeční a dýchací

b) rovnováha těla

c) činnost kosterního svalstva

d) centrum duševní činnosti

17. Ve spánkovém mozkovém laloku je centrum:

a) zraku

b) hybnosti

c) řeči

d) sluchu

18. Centrum řeči je v:

a) čelním laloku koncového mozku

b) týlním laloku koncového mozku

c) temenním laloku koncového mozku

d) spánkovém laloku koncového mozku

19. Obvodovou nervovou soustavu tvoří:

a) mozek

b) mozek, mícha a nervy

c) všechny nervy kromě mozku a míchy

d) nervy a prodloužená mícha

20. Sympatikus je:

a) útrobní nerv, který aktivuje činnost orgánu, nelze jeho činnost ovládat vůlí

b) útrobní nerv, který tlumí činnost orgánu, nelze jeho činnost ovládat vůlí

c) útrobní nerv, který tlumí činnost orgánu, lze jeho činnost ovládat vůlí



d) útrobní nerv, který aktivuje činnost orgánu, lze jeho činnost ovládat vůlí

21. Parasympatikus je:

a) útrobní nerv, který aktivuje činnost orgánu, nelze jeho činnost ovládat vůlí

b) útrobní nerv, který tlumí činnost orgánu, nelze jeho činnost ovládat vůlí

c) útrobní nerv, který aktivuje činnost orgánu, lze jeho činnost ovládat vůlí

d) útrobní nerv, který tlumí činnost orgánu, lze jeho činnost ovládat vůlí

22. Rozlišujeme nervová vlákna:

a) senzorická – vedou vzruchy z receptorů do CNS a motorická – vedou reflexní
odpověď k výkonným orgánům

b) senzorická – vedou reflexní odpověď k výkonným orgánům a motorická – vedou
vzruchy z receptorů do CNS

23. Do obvodové nervové soustavy patří kromě vegetativních (útrobních) nervů:

a) 31 párů mozkových a 12 párů míšních nervů

b) 20 párů míšních a 15 párů mozkových nervů

c) 12 párů mozkových a 31 párů míšních nervů

d) nepatří jiné nervy
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