
DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – 8. ROČNÍK 
 

 

PŘEDMĚT ZADÁNÍ POMŮCKY 
Matematika Zopakuj si násobení desetinných čísel 10, 

100, 1000 viz. školní sešit, už jsme 
probírali. Dělení desetinných čísel 10, 100, 
1000, vyzkoušej podle pracovního listu, 
drž se návodu, další návod vždy v zeleném 
rámečku v učebnici. 
K násobení desetinných čísel číslem 
přirozeným využij také pracovního listu 
(na: 
https://osmickanadoma.7x.cz/predmety/mate

matika)s návodem k výpočtu. Další návod 
opět v zeleném rámečku v učebnici. 
 
Zopakuj si výpočet obsahu obrazců: 
čtverce a obdélníku - viz. sešit geometrie 
nebo dle učebnic. Podle návodu 
v pracovním listě (na: 
https://osmickanadoma.7x.cz/predmety/mate

matika) si vyzkoušej  výpočet povrchu krychle. 

(vzorec najdeš i v učebnici) 

Sešit nebo papíry, 
učebnice M pro 8. 

ročník 
 

              kalkulátor 

Český jazyk Opakuj slovní druhy – podstatná 
jména, přídavná jména, číslovky, 
slovesa.  
Dále se zaměř na přídavná jména 
v pracovním listu A. V prezentaci B si 
projdi tvrdá a měkká přídavná jména, 
můžeš si zkusit i interaktivní cvičení. 
Prezentace C a D ti pomohou 
pochopit a procvičit pojmy podmět x 
přísudek, popř. dají náhled na učivo o 
shodě přísudku s podmětem. 
V souboru Tahák se seznam 
s pojmem několikanásobný podmět 
(lze nalézt i v učebnici). Pro čtení 
využívej i časopisy, poslechni si 
rozhlasovou pohádku nebo se 
podívej na film. 

Učebnice ČJ, časopisy, 
internet, rozhlas, 

televize, PC 
https://osmickanadom
a.7x.cz/predmety/cesky

-jazyk  
 

Německý 
jazyk 

Témata k samostudiu: 
 opakování učiva z předchozích 

hodin 
 budoucí čas  
 čísla 1-30 
 vyjádření záporu. 

K výuce využijte materiálů, 
které jste obdrželi, 
respektive zapsaných látek 
v sešitě a následujících 
webových stránek: 

 https://www.jazyky-
online.info/nemcina/ 

 http://i-
lector.com/clanek/budo
uci-cas/ 

 https://www.lexisrex.co
m/N%C4%9Bm%C4%8Di
na/%C4%8C%C3%ADsla/
1-100 
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 http://i-
lector.com/clanek/zapor
/ 

Anglický 
jazyk 

Témata k samostudiu: 
 vazba s of 
 číslovky do sta  
 sporty 
 procvičování otázek 
 sdělování data 
 části dne. 

Testovat své nově nabyté znalosti můžete 
zde: 

 https://www.helpforenglish.cz/article
/2015062301-procvicovani-cisel-
starter 

 https://www.helpforenglish.cz/article
/2007010805-tvorba-otazek 

 https://www.helpforenglish.cz/article
/2006091101-tvoreni-otazek-cviceni 

  
Výše uvedené okruhy zahrnují všechny 
zbylé měsíce tohoto školního roku (pokud 
by se kdokoliv děsil…). Ve vedlejším 
sloupci jsou odkazy seřazeny podle témat. 
Pracujte pomalu, důsledně, a pokud to 
nepůjde, nelámejte to přes koleno. To 
samé samozřejmě platí rovněž pro 
němčinu. Mějte se fajn.   

Využijte následujících 
webových stránek 
k samostudiu: 

 https://www.zabavna-
anglictina.cz/blog/angl
icke-zavisle-predlozky/ 

 https://www.zabavna-
anglictina.cz/blog/privl
astnovani-v-anglictine/ 

 https://www.anglictin
a-bez-
biflovani.cz/anglicke-
cislovky-zakladni 

 https://www.helpfore
nglish.cz/article/20060
72434-sports 

 https://www.helpfore
nglish.cz/article/20060
90703-otazky-v-
anglictine 

 https://www.helpfore
nglish.cz/article/20100
11201-jak-cteme-
anglicky-datum 

 https://www.helpfore
nglish.cz/article/20181
02906-den 

Přírodopis Opakuj: dýchací a oběhovou soustavu 
s využitím prezentace na webu 
(https://osmickanadoma.7x.cz/predmety
/prirodopis) nebo dle otázek v učebnici. 
Podle klíčových slov v pracovním sešitě v 
něm zkus doplnit informace z učebnice 
ze stran 37 – 41, 43 (trávicí a vylučovací 
soustava). 
 

                  Učebnice a  
pracovní sešit do 
přírodopisu, web: 
https://osmickanado
ma.7x.cz/predmety/
prirodopis 

Dějepis Opakuj si pomocí učebnice Rozvoj 

dopravy, průmyslovou a zemědělskou 

revoluci   

 

Přečti si v učebnici téma F. Palacký a 

obraz národního obrození  

 Vyhledej pojem národní obrození 

 Svými slovy zopakuj to, co jsi četl – 

čti nahlas 

 V případě, že máš potíže se čtením, 

požádej rodiče 

 Vypiš si nejdůležitější poznatky (jsou 

vytištěné silně) – ne celé věty, pokud 

nemáš sešit, tak na papír 

 Znovu si vše přečti a barevně 

Využij informací z internetu 

např. videí: Dějiny udatného 

českého národa (Národní 

obrození, Revoluce 1848), Byl 

jednou jeden člověk apod. 
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podtrhni a text doplň obrázkem 

 Odpověz si na otázky na konci textu 

 

Přečti si v učebnici téma Rok 1848  

 Postupuj stejně, jako u předchozího 

tématu  

 Vypiš vždy datum, a co se stalo 

 Vyber nejdůležitější poznatky  

 

Přečti si v učebnici téma Hospodářský 

rozvoj po roce 1848    

 Postupuj stejně, jako u předchozích 

témat 

 
Zeměpis Opakuj: Střední Evropa, hlavní města 

viz. mapky v učebnici a v pracovním 
sešitě, Západní Evropa – uč. str. 33 – 
37, Severní Evropa - uč. 38 – 41 . U 
tématu Jižní Evropa si vyber 
v pracovním sešitě na str. 25 – 29 tři 
libovolné úkoly a doplň je. (např. 
vybarvovat i vlajky, viz. zadní str. 
učebnice) 

Učebnice a pracovní 
sešit, můžeš 
využít internet 

Chemie Opakování probraného učiva (kovy, 

nekovy) - str. 15 - 22 

Látky neživé přírody - oxidy - str. 23 - 24 

učebnice, internet 

 Fyzika Co jsme se naučili, zopakuj ve shrnutí na 
str. 49, 54 v učebnici (umíš si podtrhnout 
tužkou klíčová slova). Podle kalendáře si 
zapiš datum úplňku v měsíci dubnu a na 
papír si zakresli, jaké písmeno připomíná 
Měsíc, když couvá a když dorůstá 
(odpovědi jsou na str. 62 v učebnici). 
Přečti si text nad obrázky na str. 63 v 
učebnici a zkus dospělému vysvětlit, co 
se na obrázku děje. Můžeš si vyzkoušet 
jednoduché pokusy, které jsou v učebnici 
na str. 65 a 67. Potřebuješ malé zrcátko 
nebo zrcátko na líčení nebo i skleněnou 
pokličku na hrnec. Pro pokus na straně 
67 potřebuješ vodu, skleněnou misku, 
tužku a minci.   

Učebnice, popř. sešit, 
kalendář, pomůcky 

k pokusům 

   Výchova ke zdraví Opakuje si názvy rodinných příslušníků 

(máma, táta, děda, strýc.....)  

- téma dospívání, puberta - učebnice str. 

84-97. Zkus si vytvořit na papír svého 

kamaráda, jaký by měl být - vlastnosti, 

zájmy, povaha (uč. str. 88). 

 

 

  Hudební výchova Při poslechu hudby se pokus rozpoznat 

hudební nástroje 

- zpívej si (nahlas)  

 

 

 


