
Anglický jazyk   VIII. tř.    25. 5. – 29. 5. 2020                                                    Ing. Evžen Tarasiuk  

Milí žáci, zasílám Vám tyto úkoly pro následující období. Pokud si nebudete s něčím vědět
rady, napište mi email: evzen.tarasjuk@seznam.cz          

Děláme vše písemně do pracovního sešitu!

1. Vytvoř množné číslo (make plural). Přelož do českého jazyka.
There is one boy. There are three boys. 3
There is a lion. There are……………………… 8
There is one bag 4
There is a chair. 11
There is one window. 9
There is…………………

2. Škrtni nesprávné: Circle the correct words:
There  is/are  three boys. There  is/are  a tiger. There  is/are  eleven pupils. There  is/are  one
book. There is/are eight chairs. There is/are one pencil case. Is/Are there five cars? Is/Are
there a teacher? Is/Are there dogs? Is/Are there one horse?

3. Doplň do vět: seven, there, are, an, girls.
a) Is _____ a window? b) ______there five dolls? c) There are _______birds. d) There is
_____elephant. e) There are twenty ______.

4. Doplňuj a/an. Přelož do českého jazyka. 
You are ____ clown. He is ____ big boy. It is ____ apple. I have got _____ red nose. I´m ____ 
little pupil. You have got _____ orange car. We have got _____ happy house.

5. Poskládej věty a napiš. Přelož do českého jazyka.

6. Doplň a/an
…….box ……….apple …….door ………orange …….elephant ……..classroom ……..eagle ………zebra

7. Do věty doplň a/an: Complete the sentences:

mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz


ŘEŠENÍ:

1. There  are  eight  lions.  There  are  four  bags.  There  are  eleven  chairs.  There  are  nine
windows. There are seven flowers. 

2. There are three boys. There is a tiger. There are eleven pupils. There is one book. There
are eight chairs. There is one pencil case. Are there five cars? Is there a teacher? Are there
dogs? Is there one horse?

3. Doplňují věty:
a)  Is  there  a  window? b)  Are  there  five dolls?  c)  There  are  seven birds.  d)  There  is  an
elephant.
e) There are twenty girls.

4.  You are a clown. He is a big boy. It is an apple. I have got a red nose. I´m a little pupil. You
have got an orange car. We have got a happy house.

5. Have got an apple. He has got a car. She is a girl. Have you got a pig?

6. A box, an apple, a door, an orange, an elephant, a classroom, an eagle, a zebra.

7. Do věty doplň a/an:
A, an 
a, a 
a, an
a, a
an, an.



                                                  Fyzika 8.A 

Téma :         Opakování    Kladka pevná a kladka volná.

                                           
Kladka je jednoduchý stroj.

Hlavní části-kolečko a provaz/lano

Používá se především pro zvedání těles a pro změnu směru působení síly

Podle upevnění kolečka nebo provazu se dělí na kladku pevnou a kladku volnou.

Spojením více kladek vznikne složitější stroj-kladkostroj

Kladka pevná 

Je druh kladky, kdy je upevněné kolečko, a to v ose, kolem které se otáčí

provaz je provlečený přes kladku, na jednom jeho konci je zavěšeno těleso

na druhý konec působí síla člověka nebo stroje.

Lepší je kladka volná než kladka pevná- neušetří sílu

Aby byla pevná kladka v rovnováze, musí na oba konce provazu působit stejně velká 
síla. 

Výhodou je změna směru síly, např. zvedání břemene se děje taháním provazu 
směrem dolů, nikoliv nahoru.
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    Volná kladka

             Je druh kladky, kdy je upevněný jeden konec provazu a  na provaze se pohybuje 

              kolečko,  stroj ušetří asi polovinu síly.

Aby byla kladka při zvedání břemene v rovnováze, musí na provaz působit síla o 
poloviční velikosti, než je tíha břemene a kladky.

Nevýhoda volné kladky- při zvedání je nutné zvedat samotnou kladku a působit 
směrem vzhůru stejně jako bez kladky. 

Toto lze odstranit spojením volné a pevné kladky do kladkostroje.

               Zapiš si :

1. Kladka je jednoduchý stroj.

2. Podle upevnění kolečka nebo provazu se dělí na kladku pevnou a kladku volnou.

3. U pevné kladky použijeme stejně velkou sílu F ke zvedání tělesa.

4. U volné kladky použijeme poloviční sílu F ke zvedání tělesa.
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Odpověz na otázky .

1. Co je to kladka ?

2. Jakou sílu F používáme ke zvedání tělesa pevnou kladkou ?

3. Jakou sílu F používáme ke zvedání tělesa volnou  kladkou ?

4. Která kladka šetří sílu ?

Řešení :

1. Kladka je jednoduchý stroj.

2. Stejnou , jako je síla Fg tělesa.

3. Poloviční , jako je síla Fg tělesa.

4. Volná.



ČESKÝ JAZYK – 8. ROČNÍK

(úkoly 25. 5. – 29. 5. 2020)

 Tento týden vystřídáme mluvnici opět za práci s textem.

 Přečtěte si pozorně text a odpovězte na otázky pod ním. Správné odpovědi mi
pošlete na email, dostanete známku.

 Samozřejmě neustále platí procvičování pravopisných jevů apod. online na 
známých webech 

https://www.umimecesky.cz/

https://skolakov.eu/

http://ucirna.cz/

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

http://www.kaminet.cz/

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk

https://www.pravopisne.cz/

Text k     přečtení:  

Černá díra
Na několika  souběžně  probíhajících  tiskových  konferencích  po  celém  světě  byl  představen  první

snímek bezprostředního okolí černé díry. Jak se vlastně pořizuje? Existenci černých děr předpověděly

fyzikální teorie staré více než století, najít a pozorovat je ve vesmíru byl ovšem pro astronomy dlouho

velký problém. Jak nepochybně víte, jde o objekty, které se vlastní hmotností zhroutí a vytvoří místo,

kde v podstatě nic není tak, jak jsme z běžného vesmíru zvyklí. Jejich gravitace je natolik silná, že jim

neunikne  světlo  ani  jiné  elektromagnetické  záření,  a  tak  představují  temná  místa  ve  vesmíru.

Astronomové tedy mohli černé díry vždy pozorovat pouze nepřímo. Například pomocí pohybu hvězd

či  jiné  hmoty  uvězněné  na  oběžných  drahách  kolem  těchto  extrémně  hmotných  objektů.  Díky

rychlosti oběhu hvězdy S2 kolem černé díry Sagittarius A* v jádru naší galaxie odhadujeme, že má

hmotnost kolem čtyř milionů Sluncí. Z toho vyplývá, že průměr horizontu událostí, tedy místa, ze

kterého se  nevrátí  ani  světlo,  je  cca  24  milionů  kilometrů,  tedy  sedmnáctkrát  větší  než  průměr

Slunce.(Zdroj: idnes.cz)

https://www.pravopisne.cz/
https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk
http://www.kaminet.cz/
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
http://ucirna.cz/
https://skolakov.eu/
https://www.umimecesky.cz/


1. Proč byl podle článku pro astronomy velký problém 
najít černé díry?
a) protože astronomové neměli dobré dalekohledy

b) protože astronomové nevěděli, jestli černé díry vůbec existují

c) protože černé díry nejsou vidět, neboť nevydávají žádné záření

d) protože černé díry jsou příliš daleko

2. Co článek uvádí jako příklad „nepřímého pozorování 
černých děr“?
a) pozorování stínů, které černá díra vrhá na okolní hvězdy

b) pozorování změn na Slunci, které černé díry způsobují

c) pozorování míst, kde mizí světlo

d) pozorování jiného tělesa, jehož pohyb černá díra ovlivňuje

3. Z posledního odstavce vyplývá:
a) velikost horizontu událostí není závislá na hmotnosti černé díry

b) hvězda S2 je od černé díry Sagittarius A* vzdálena méně než 24 miliónů kilometrů

c) rychlost oběhu tělesa kolem černé díry závisí na její hmotnosti

d) Sagittarius A* je největší černá díra v naší galaxii

4. Co je to „horizont událostí“?
a) oblast, z níž by k úniku byla potřeba rychlost větší než rychlost světla

b) oblast na povrchu černé díry

c) oblast do vzdálenosti 24 milionů kilometrů od černé díry

d) oblast, odkud můžeme pozorovat černou díru, protože se neskrývá za horizontem



DĚJEPIS, 8. ročník – studijní opora od 25. 5. 2020

Osmáci,

nejprve vás musím JIŽ PO NĚKOLIKÁTÉ upozornit, že stále nemám ani od jednoho z     vás  

žádný referát, na kterých jste se měli mezi sebou domluvit, dle mého zadání z     předchozích  

opor!!! (TOTO  NEJSOU  PRÁZDNINY,  OČEKÁVÁM  VÁŠ  REFERÁT  NA  TÉMA

„OSOBNOST ČESKÉHO NÁRODNÍHO OBROZENÍ“ – viz předchozí opory).

Nezapomínejte, že kromě mailové adresy alespavelka@seznam.cz, jsem aktivní i na FB,

kde mě můžete kontaktovat, případně můžeme zkontrolovat vaši práci.  

V minulé opoře jsme se věnovali REVOLUČNÍMU ROKU 1848/49 V     ČESKÝCH ZEMÍCH  .

V této opoře se podíváme na oblíbené kvízy.

ROK 1848 V     ČESKÝCH ZEMÍCH (kvízy)  

1.  13.  března  1848  vypukla  revoluce  ve  Vídni.  Císař  byl  nucen  odvolat  kancléře

Metternicha. I české země získaly naději na vybojování rovnoprávných podmínek pro

existenci  českého národa v rámci habsburské monarchie.  Otázky společného postupu

měly být projednány na ……………………………………………………………………….

A) SLOVENSKÉM SJEZDU

B) SLOVÁCKÉM SJEZDU

C) SLOVANSKÉM SJEZDU

D) SLAVKOVSKÉM SJEZDU

2. Přečtěte tento rébus…

R O ŘEŠENÍ: …………………

Kdy byl přijat zákon o jejím zrušení? …………………………………………………………

Stručně vysvětli jeho význam pro další vývoj? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



3. V prosinci 1848 místo Ferdinanda V. Dobrotivého nastoupil na trůn František Josef I.

Vládl 68 let do roku 1916. České národní hnutí bylo rozděleno na dva směry. Poáteční 

písmena ti napoví správnou odpověď.

R A _ _ _ _ _ _ _ _

L I _ _ _ _ _ _ _ _

Kteří představitelé politiky k těmto směrům patřili?

Co bylo pro ně společné a co rozdílné?

4. Na květen 1849 bylo připravováno nové revoluční vystoupení. Jak se nazývalo? 

A) MAJÁKOVÉ SPIKNUTÍ

B) MÁJKOVÉ SPIKNUTÍ

C) MÁJOVÉ SPIKNUTÍ

D) MÁJINO SPIKNUTÍ

5. Spoj, co k sobě patří.

autor Máje UNIKÁT

jméno Komenského KOPERNÍK

přístavní město v Itálii u Ligurského moře PUŠKIN

soubor osmi zpěváků nebo hudebníků VOLTA

vynálezce baterie JANOV

autor libreta k Prodané nevěstě MÁCHA

ruský romantický básník (1799 – 1837) ÁMOS

arabské náboženství OKTET

polský astronom (1473 – 1543), tvůrce heliocentrismu SABINA

český romantický malíř (nástěnné malby) ISLÁM

jedinečná věc NAVRÁTIL

centrum husitského revolučního hnutí TÁBOR



Fg - 8      úkoly na týden 25.5.-31.5.

Opakování : peníze (pište odpovědi do sešitu a proveďte kontrolu)

 K čemu potřebujeme peníze?

Jakou úlohu v našem životě mají peníze, k čemu peníze potřebujeme? Co 
všechno se dá za peníze koupit? Doplň tabulku, jaké zboží nakupuje:

Naše rodina Já Škola Stavební firma

Dá se skutečně všechno koupit? 

Co za peníze nezískáš?

Lidé Firmy



Jak můžeme peníze získat:

a) _______________________________________________
b) _______________________________________________
c) _______________________________________________
d) _______________________________________________

Napiš jaké znáš podoby peněz. Obrázky ti napoví: 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Řešení:

Lidé Firmy

Zdraví Úspěšnost

Lásku Poctivost zaměstnanců

Spokojenost Oddanost zaměstnanců

přátelství Dobré jméno



Jak můžeme peníze získat:

Vydělat 

Zdědit

Dostat

Vyhrát

Napiš jaké znáš podoby peněz. Obrázky ti napoví: 

Různé zboží, mušle, zlato, drahé kameny, plátno, sůl, korálky, stříbro, drahé kovy ….



Chemie pro 8.třídu v     týdnu od 25.5.2020  

Pro tento týden si probereme nové učivo, které je napsáno opět velmi stručně, abyste měli 
trochu přehled, až si o tom budeme někdy povídat a to jsou:
ZÁKLADNÍ TYPY CHEMICKÝCH  REAKCÍ ….jen škoda, že už neumíme názvosloví

Chemické reakce jsou velmi rozmanité, některé probíhají rychle, jiné pomalu, někdy je nutné 
látky zahřívat, jindy chladit. Vzájemně mohou reagovat plyny, kapaliny, pevné látky. 

Chemické reakce se znázorňují chemickými rovnicemi, což už známe a dělíme je do čtyř 
skupin:

1. Slučování   – je to jednoduché: ze všeho, co je před šipkou, vznikne pouze jedna 
                                                 sloučenina

Příklady:
VODÍK  +  KYSLÍK vznikne VODA    
H2 + O2 → H2O
….všimni si, že ze dvou  PRVKŮ vznikne jedna SLOUČENINA

OXID VÁPENATÝ + VODA  vznikne  HYDROXID VÁPENATÝ
CaO + H2O → Ca(OH)2

…. ze dvou  SLOUČENIN  vznikne jedna SLOUČENINA

OXID SIŘIČITÝ + KYSLÍK  vznikne OXID SÍROVÝ
SO2 + O2 → SO3

…. z jedné SLOUČENINY  a z     jednoho PRVKU  vznikne jedna SLOUČENINA  

2. Rozklad    - je opak slučování , takže jedna sloučenina se rozloží

Příklady:
VODA se rozloží na VODÍK  a KYSLÍK
H2O → H2 + O2

….všimni si, že  jedna  SLOUČENINA se rozloží  na dva PRVKY

PEROXID VODÍKU  se rozloží na VODU A KYSLÍK
H2O2 → H2O + O2

…jedna SLOUČENINA se rozloží na SLOUČENINU A PRVEK

UHLIČITAN VÁPENATÝ se rozloží na OXID VÁPENATÝ A OXID UHLIČITÝ
CaCO3  → CaO + CO2

… jedna SLOUČENINA se rozloží  na dvě SLOUČENINY

Pro tento týden to stačí…..příště pokračujeme 



Matematika 8A – 25. 5. – 31. 5. (R. Křístková)

Samozřejmě vás všechny, kteří to ještě čtete, zdravím a nesu další matematiku – vrátíme se ke 
geometrii.  Dnes se z roviny přesuneme do prostoru a přečtete si něco o válci. Válec každý z vás zná, 
často jej tvoříte ze svých sešitů a žákovských a tato dovednost se nám bude hodit v příštím týdnu.

Připomínám, že do konce týdne máte poslat vyřešené úkoly z 9. a 10. týdne – práce s tabulkami a 
grafy. Možností jak mne kontaktovat j spousta, tak není se na co vymlouvat. Známku tentokrát 
dostane každý.

Podívej se na toto video https://www.youtube.com/watch?v=5dCy3TwtUG8 

Teď přejdeme rovnou k zápisu . Červené nepíšete, to se snažím vysvětlovat na dálku ;)

-------------------------------------------zápis do sešitu-----------------------------------------------------------------------

VÁLEC                                                                                                                                                                          25. 5.  

Válec je tvořen pláštěm a dvěma podstavami. Podstavy jsou dva shodné kruhy. Vzdálenost podstav 
v je výška válce. Rozvinutý plášť válce je obdélník nebo čtverec.

Když válec postavíme jako 
na obrázku, kruh, na kterém
stojí a kruh nahoře se 
jmenují podstavy – horní 
podstava a dolní podstava a 
obě jsou shodné. Ta 
„trubka“, která je spojuje, se
jmenuje plášť. Když plášť 
rozbalíte, dostanete 
obdélník (vzpomeňte na 
svou srolovanou žákovskou)

SÍŤ VÁLCE                                                                                                                                                                  27. 5.  

je povrch válce rozvinutý do roviny. Skládá se ze dvou kruhů a obdélníka
nebo čtverce.
 

Plášť je obdélník, jehož 
jeden rozměr se rovná 
obvodu podstavy, druhý
rozměr se rovná výšce 
válce. Obvod kruhu 
vypočítáme podle 
vzorce o = 2∙ π∙r. Výška 
válce se značí malým v.

https://www.youtube.com/watch?v=5dCy3TwtUG8


   KRESLÍME VÁLEC                                                                                                                                                  28. 5.  

Sam. práce – načrtni 5 válců v různých pozicích

-------------------------------------------konec zápisu v sešitě----------------------------------------------------

Zapamatuj si, jak se kreslí válec, z čeho se skládá, jak vypadá jeho síť.

Pokud budeš potřebovat pomoct, napiš na FB, ptejte se ve skupině nebo zprávě  anebo 
pošli email na rkristkova@seznam.cz . Buďte hlavně zdraví!

mailto:rkristkova@seznam.cz


NĚMECKÝ JAZYK (studijní opora od 25. 5. 2020)

Osmáci,

v     minulém  týdnu  jste  opakovali  staronovou  slovní  zásobu  tématu  „MEIN  TAG,  MEIN  
TEGESPROGRAMM, WAS MUSS ICH AM TAG MACHEN“.        

MEIN TAG, MEIN TAGESPROGRAMM, WAS MUSS ICH AM TAG MACHEN?
(Arbeitsblätter)

- v tomto týdnu budeme pracovat na prohlubování tohoto tématu

- vypracujete dva PL a jejich fotku, scan, tištěnou verzi mi zašlete na mail (znáte ho již
velmi dobře), případně můžete donést do školy ke kontrole (od 25. 5. budu ve škole od
7.30 – 13.00)

1. Tag für Tag… Tagesablauf (očísluj správně obrázky)



2. Ergänze richtige Verben (doplň správná slovesa)

DOPORUČUJI PRO VŠECHNY!

STÁHNĚTE SI DO VAŠICH TELEFONŮ APLIKACI „WORDBIT
NĚMČINA“ (NAPŘ. V OBCHOD PLAY). DAJÍ SE V NÍ

PROCVIČOVAT SLOVÍČKA, JEDNODUCHÉ VĚTY I VÝSLOVNOST.



Vo- 8      úkoly na týden  25.5. - 31.5.

Tento týden si zopakujeme téma: občan a občanství

Odpovědi pište do sešitu a pak si to zkontrolujte

Občan ČR, občan obce
1. Kdo je to občan státu?

__________________________________________________________________________________

2. Jaká práva a povinnosti vyplývají ze státního občanství ČR:

práva 
__________________________________________________________________________________

povinnosti 
__________________________________________________________________________________

3. Státní občanství ČR lze nabýt:

N _ _ _ _ _ _ _ _               U _ _ _ _ _ _   O _ _ _ _ _ _ _ _         U _ _ _ _ _ _ _

O _ _ _ _ _ _ _ _               N _ _ _ _ _ _ _ _ na území ČR

4. Jaké podmínky musí splnit cizinec žádající o státní občanství ČR? Zakroužkujte ANO či NE:

mít trvalý pobyt na území ČR a převážně se zde zdržovat ANO NE

umět vyjmenovaná slova ANO NE

nebýt nikdy trestán za úmyslný trestný čin ANO NE

být katolík ANO NE

znát české tradice ANO NE

prokázat znalost češtiny ANO NE

vzdát se původního občanství ANO NE

5. Kdy je umožněno mít spolu s občanstvím ČR i občanství jiného státu?

__________________________________________________________________________________

6.  Dokladem o státním občanství jsou – zakroužkujte:

občanský průkaz řidičský průkaz cestovní pas průkaz zdrav. pojišťovny
očkovací průkaz    

osvědčení o státním občanství průkazka do knihovny průkaz studenta



7.  Občanský průkaz – nehodící se škrtněte:

O první OP žádáme před dovršením / po dovršení 15 ti let věku.

O vydání OP žádáme na úřadě s rozšířenou působností / na krajském úřadě.

Pokud nám už bylo 15 let, OP musíme /nemusíme mít stále u sebe.

Můžeme / nemůžeme používat jako cestovní doklad při cestách do zemí EU.

OP platí / neplatí na dobu neurčitou.

Můžeme / nesmíme dát svůj OP komukoli do zástavy.

8. Občané jakých národností žijí na území ČR?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

9. Jak se vyvíjí počet obyvatel ČR?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 10. Na co mají právo občané obce na území ČR?

a. ____________________________________________________________________________

b. ____________________________________________________________________________

c. ____________________________________________________________________________

d. ____________________________________________________________________________

e. ____________________________________________________________________________

11. Jakými způsoby mohou občané vyjádřit nesouhlas s rozhodnutím obecního zastupitelstva?

1.  S _ _ _ _ _ _ _ 2.  D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. P _ _ _ _ _               4.  R _ _ _ _ _ _ _ _ _

12.  Přiřaďte k pojmům z cvičení 11:

A. prvek přímé demokracie – všelidové hlasování

B. písemná forma, občané uvádějí své celé  jméno, adresu a vlastnoruční podpis

C. písemná forma, formální dopis

D. shromáždění lidí, musí být oznámeno dopředu



Občan ČR, občan obce (řešení)
1. Kdo je to občan státu?

Občan státu je obyvatel, mezi nímž a státem existuje právní vztah.

2. Jaká práva a povinnosti vyplývají ze státního občanství ČR:

práva - sociální péče, ochrana zdraví a života, volit a být volen a  práva daná Listinou základních práv 
a svobod (tato práva platí pro všechny lidi, bez ohledu na st. příslušnost)

povinnosti - platit daně, dodržovat právní řád ČR, branná povinnost

3. Státní občanství ČR lze nabýt:

N AROZENÍM               U RČENÍM   O TCOVSTVÍ                    U DĚLENÍM

O SVOJENÍM              N ALEZENÍM na území ČR

4. Jaké podmínky musí splnit cizinec žádající o státní občanství ČR? Zakroužkujte ANO či NE:

mít trvalý pobyt v ČR min. 5 let a převážně se zde zdržovat ANO NE

umět vyjmenovaná slova ANO NE

nebýt nikdy trestán za úmyslný trestný čin ANO NE

být katolík ANO NE

znát české tradice ANO NE

prokázat znalost češtiny ANO NE

vzdát se původního občanství ANO NE

5. Kdy je umožněno mít spolu s občanstvím ČR i občanství jiného státu?

pokud občan nabyl státního občanství ČR uzavřením manželství s občanem ČR

6.  Dokladem o státním občanství jsou – zakroužkujte:

občanský průkaz řidičský průkaz cestovní pas průkaz zdrav. pojišťovny
očkovací průkaz    

osvědčení o státním občanství průkazka do knihovny průkaz studenta

7.  Občanský průkaz – nehodící se šktrněte:

O první OP žádáme  před dovršením / po dovršení  15ti let věku.

O vydání OP žádáme  na úřadě s rozšířenou působností / na krajském úřadě.

Pokud nám už bylo 15 let, OP musíme / nemusíme  mít stále u sebe.

Můžeme / nemůžeme  OP používat jako cestovní doklad při cestách do zemí EU.

OP  platí / neplatí  na dobu neurčitou.

Můžeme / nesmíme  dát svůj OP komukoli do zástavy.



8. Občané jakých národností žijí na území ČR?

Češi, Slováci, Moravané, Romové, Němci, Poláci, Vietnamci, Rusové, Ukrajinci ....

9. Jak se vyvíjí počet obyvatel ČR?

Počet obyvatel stoupá, děje se tak hlavně díky cizincům.

 9. Na co mají právo občané obce na území ČR?

a. volit zastupitele, kandidovat v komunálních volbách

b. vyjadřovat se k dění v obci, k rozhodnutí zastupitelstva

c. seznámit se s rozpočtem obce a jeho plněním a závěrečným vyúčtováním

d. požadovat projednání urč. záležitosti orgány obce

e. podávat návrhy a připomínky

10. Jakými způsoby mohou občané vyjádřit nesouhlas s rozhodnutím obecního zastupitelstva?

1.  S TÍŽNOST 2.  D EMONSTRACE

3. P ETICE               4.  R EFERENDUM

11.  Přiřaďte k pojmům z cv. 10:

A. prvek přímé demokracie – všelidové hlasování      REFERENDUM

B. písemná forma, občané uvádějí své celé jméno, adresu a vlastnoruční podpis    PETICE

C. písemná forma, formální dopis      STÍŽNOST

D. shromáždění lidí, musí být oznámeno dopředu      DEMONSTRACE



ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

(úkoly na týden 25. 5. – 29. 5. 2020)

 I tento týden pokračujeme v krajích České republiky, tento týden to bude kraj Zlínský

 Do sešitu si opět udělejte krátký zápis (viz níže)

 Podívejte se na youtube na prezentaci nebo další videa, která se týkají Zlínského kraje

https://www.youtube.com/watch?v=pBBxTgA1KXI

https://www.youtube.com/watch?v=MoE8OoCaD3U

 Stále platí, že můžete procvičovat na: www.umimefakta.cz     

(cokoli ze zeměpisu, samozřejmě Českou republiku, ale taky Evropu nebo úplně cokoli, co vás 
zajímá a baví)

Zlínský kraj

http://www.umimefakta.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=MoE8OoCaD3U
https://www.youtube.com/watch?v=pBBxTgA1KXI
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