
JČ pro 8.třídu  27.- 30.4.2020 

Mgr.Matylda Richterová 

 

1. Minulý týden jste si přečetli text o známém italském vůdci, který se jmenoval Giuseppe 
Garibaldi ( vloudila se nám tam minule chybička u křestního jména, možná si někteří všimli..). 

Opakování a správná řešení minulých úkolů : 

2) Měli jste určit zda jde o věty jednoduché či o souvětí, popř.určit druh vedlejší věty ( vět). 

    1 (první věta) – VJ, 2 – VJ, 3 – SS, 4 – SP, VV přívlastková, 5 – SS, 6 – SP, VV příslovečná   
místní 

3) Měli jste určit mluvnické kategorie u těchto podstatných jmen ( z textu) : 

    vlastenec- rod m., číslo j., pád 1, vzor muž 

    vůdcem - r.m., č.j., p. 7, v.soudce 

    zárodek - r.m., č.j., p. 4, v. hrad 

    k bouřím - r.ž., č.mn., p. 3, v. růže 

    s komunou – r.ž., č.j., p. 7, v. žena 

    života – r.m., č.j., p. 2, v. hrad 

4) Měli jste vytvořit příbuzná slova ( použít ODVOZOVÁNÍ) : 

    vlastenec- vlastní, vlastník, vlastnictví, nevlastnit.. 

    zárodek- rodný, rodový, rodič, narodit se.. 

    království- král, kralovat, kralevic, královský.. 

    vězněn- vězení, vězeň, věznice, uvěznit.. 

Vše zkontroluj s tím, co jsi napsal ty, oprav popř. opiš dle řešení ! 

 

5) Měli jste vytvořit možný popis G.Garibaldiho podle fotky :  

    Na fotce vidíme sebevědomého muže ve středních letech, může mu být 40- 45 let, ale je 
těžké to určit. Dívá se na nás malýma, ale pichlavýma očima a má větší rovný nos. Ústa ale 
nevidíme, neboť je zakrývá docela mohutný knír. Vlasů už je na jeho hlavě poskrovnu, zato 
vousy jsou bohaté a husté. Oblečen je v kalhotách s opaskem a v košili, která je ozdobená 
nějakými řetízky. V ruce drží G.G. šavli, zřejmě aby bylo jasné, že se sám považuje za 
bojovníka. Z toho, co o něm víme, můžeme usuzovat, že byl odvážný, chytrý a cílevědomý. 

Pokud jsi sám popis G.Garibaldiho nevytvořil, opiš si tento do sešitu ( na papír) ! 

 

 

 



2. Pokus se doplnit správné koncovky v minulých časech sloves a vytvoř věty : 

oči se díval-, vlasy pokrýval-, muži bojoval-, šavle se nosil-, řetízky svítil-, pověsti koloval-, 
války se vedl-, romány popisoval-, povstalci útočil-, mláďata utíkal-. 

3. Doplň vhodné přívlastky ( přirovnání) : 

Odvážný jako ... . Chytrý jako ... . Rychlý jako ... . Hezká jako ... . Hloupá jako ... . 

4. Napiš 5 zkratek, které znáš ! 

        

     

 

  



Pokyny k práci v Anglickém jazyce 8. třída: 

Mgr. David Otipka 

Od 27.4. 2020 do 30. 4. 2020  

Poznámky: S dotazy ohledně výuky se na mě obracejte na : 

E-mail:ibsenova.otipka@seznam.cz, Facebook:  ibsenova otipka 

I. Řešení z minulé hodiny: 

II.a ) Cvičení:Porovnej tyto děti a napiš do sešitu o nich 5 vět .ŘEŠENÍ 

 

Použijte tato přídavná jména:  

Tall(vysoký), short (malý), thin(hubený), fat( tlustý), happy (šťastný): 

Vzor: Tobby is taller than Luke. (Tobiáš je vyšší než Lukáš). 

Tim is smaller than Tobby. Mary is happier than Gina. Susie is thinner than Mary. Luke is fatter than 
Tobby. Susie is taller than Gina. 

II c) Doplňte správné sloveso ve správném tvaru a přepište do sešitu:ŘEŠENÍ 

Trabant is  cheaper  than Ferrari. (Trabant je levnější než Ferrari.) 

Peter is  older than Paul. (Petr je starší než Pavel.) 

Cheetah is  faster than snail .(Gepard je rychlejší  než hlemýžď). 

Math is more diffcult than Geography.(Matematika je obtížnější než Zeměpis.) 

 Mike is stronger than Paul. (Miša je silnější než Pavel.) 

 

 

 

II. Vazba Have to - must 

II a) Výklad přečíst. 

MUST vs. HAVE TO 



V přítomném čase lze použít buď modál MUST nebo vazbu HAVE TO. Mezi nimi je však drobný 

významový rozdíl. Zatímco MUST vždy povinnost uděluje, přikazuje (povinnost vychází od 

mluvčího), HAVE TO ji pouze oznamuje (povinnost vychází z okolností, pravidel, či od jiných 

mluvčích). 

You must get up. - Musíš vstávat. (mluvčí to přikazuje, jde mu o to, aby dotyčný vstal) 

You have to get up at six, don't you? - Musíš vstávat v šest, viď? (jedná se o povinnost, která 

vyplývá z okolností: pracovní doba začíná v sedm, proto musí vstávat v šest, ne proto, že by mu 

to zde mluvčí přikazoval) 

 

I must study tonight. - Dnes se musím učit. (sám si to mluvčí přikazuje, samotnému o to jde) 

I have to study tonight. - Musím se dnes učit. (zde pouze konstatuje povinnost, kterou má, 

sám se ale asi učit vůbec nechce. Musí, protože mu to např. rodiče přikázali). 

   Tvorba vět s have to 

II. b) Jak tvoříme věty z have to? Napište do sešitu ( Ve všech osobách mimo 3. osobu- I(Já), 
You(ty/vy), They(Oni), We(My) 

Osoba  have to  sloveso  ostatní 

I  have to go   to school 

(Já  musím jít  do školy.) 

V 3. osobě (He- on, she- ona, it –to/ono). V 3. Osobě místo tvaru have to dáváme has to 

Osoba  has to  sloveso  ostatní 

She  has to  go   to school 

(Ona  musím jít  do školy.) 

II c ) Doplňte správný tvar have to a přepište do sešitu. 

Vzor: She has to learn Germany. Musí se učit německy. 

I ______________learn Spanish Musím se učit španělsky. 

We___________go to the doctor. Musíme jít k lékaři. 

She__________ do homework.  Ona musí dělat domácí úkol. 

He ___________call his sister.  On musí zavolat své sestře. 

You___________tidy your room. Ty si musíš uklidit svůj pokoj. 

II d) Tvorba záporu s have to 

) Jak tvoříme záporné věty z have to? Napište do sešitu ( Ve všech osobách mimo 3. osobu- I(Já), 
You(ty/vy), They(Oni), We(My). DON´T HAVE TO 

Osoba  don´t have to  sloveso  ostatní 

I  don´t have to go   to school 

(Já  nemusím jít  do školy.) 

V 3. osobě (He- on, she- ona, it –to/ono). V 3. osobě místo tvaru don´t have to- DOESN´T HAVE TO  



Osoba  doesn´t have to  sloveso  ostatní 

She  doesn ´t have to  go   to school 

(Ona  nemusím jít  do školy.) 

II e) Přelož  a přepiš do sešitu: 

Nemusí se učit německy.  He doesn´t have to learn German. 

Nemusím se učit španělsky.  ___________________________________________ 

Nemusíme jít k lékaři.   ____________________________________________ 

Ona nemusí dělat domácí úkol.  _____________________________________________ 

On nemusí zavolat své sestře.  ____________________________________________ 

Ty si nemusíš uklidit svůj pokoj.  ___________________________________________ 

 

 

  



Matematika VIII. tř. 27.4. – 30.4.2020                                                     Rupec S. 

Délka kružnice, obvod a obsah kruhu 

 

 

 



 

 

Pokuste se do sešitu vypracovat příklad 1b, c, 2, 1b, 2 

Řešení: 

1a)     r = 11 cm   π = 3,14 

          o = 2 . π . r 

          o = 2 . 3,14 . 11 

          o = 6,28 . 11 

          o = 69,08 cm 

1b)     r = 2 cm 

           S = π . r² 

           S = 3,14 . 2² 

           S = 3,14 . 4 

           S = 12,56 cm² 

 

Zkontroluj si správné výsledky příkladů z minulého týdne, a pokud najdeš 

chybu, pokus se ji opravit. 

5A a) 6 cm     b) 31,5 km     c) 0,5mm 

5B a) 7 cm      b) 0,5 cm     c) 22,5 m 

5B a) poloměr     b) tětiva     c) průměr, tětiva      d) sečna     e) vnější přímka 

8 a) AH, BK, CG     b) JE, CG, DF     c) CG 

  



Matematika VIII. tř.  Žiga Š. IVP 27.4. – 30.4.2020                                Rupec S. 

Obsah kruhu 

 

 

Pokus se do sešitu vypracovat příklady 22, 23 

Řešení: 

22    d = 3 m   r = d : 2 = 1,5 

        S = π . r . r 

        S = 3,14 . 1,5 . 1,5 

        S = 3,14 . 2,25 

        S = 7,065 m² 

Zkontroluj si správné výsledky příkladů z minulého týdne, a pokud najdeš 

chybu, pokus se ji opravit. 

1 r = 50 cm o = 314 cm     r = 100 cm o = 628 cm     r = 150 cm o = 942 cm 

2 o = 69,08 cm 

3 o = 9,42 m 

  



Finanční gramotnost VIII. tř. 27.4. – 30.4.2020                                       Rupec S. 
 
Cenové praktiky  
 
Vyrovnávací ceny 

• Používají se v supermarketech, kde mají široký sortiment zboží 
• Princip je takový, že některé druhy mají nízké ceny, což se vyrovnává vyššími cenami 

jiných výrobků (například levné maso a drahé mléčné výrobky) 
• Cílem je, aby zákazník byl nalákán na nízké ceny a nakoupil i zboží s vyššími cenami 
• Jiná možnost je u prodeje výrobků, ke kterým je nutno dokupovat spotřební materiál 

(například levná tiskárna a zisk se generuje z prodeje náplní do ní) 
 

Slevy – Prodávají obchodníci se ztrátou? 

• Zpravidla ne, protože mají stanovenou cenovou politiku s delším výhledem 
• Například stanoví cenu pro sezonu (např. vánoční období) mnohem vyšší a počítají s  

pozdějšími výprodeji 
• Zároveň při výprodejích se prodá velké množství zboží a tím se vyrovná nižší zisk z 

jednoho kusu 
 

Ceny stejného produktu se mohou lišit podle: 

• místa prodeje (jiné ceny v centru a na kraji města, při prodeji prostřednictvím internetu 
a v kamenné prodejně)  

• zákazníků (věrnostní slevy stálým zákazníkům, množstevní slevy, slevy pro děti do 
určitého věku)  

• období (vyšší ceny v sezóně, vyšší ceny ovoce a zeleniny na tržišti ráno než večer)  
• způsobu placení (platba v hotovosti, zálohová platba)  
• doby, po kterou je výrobek na trhu (novinky jsou dražší než ceny starších výrobků 

přestože mají podobné vlastnosti)  
• výprodejních akcí (po skončení sezóny, prodej předváděcích výrobků, výprodej 

starších modelů) 

Obrana zákazníka 

• Velcí obchodníci disponují odborníky včetně právníků k obhájení svého způsobu 
prodeje 

• Zákazník vstupuje do vztahu s prodejcem zpravidla nepoučen a v případě problému 
často rezignuje a neumí hájit svá práva 

• Aby tento strav nebyl tak dramaticky nevyvážený, je státem stanoven orgán, který má 
ochraňovat kupující 

• Jedná se o Českou obchodní inspekci (ČOI) 
• Zákazník, pokud se cítí prodávajícím poškozen, může tuto instituci žádat o řešení 
• Podněty je možné podávat i prostřednictvím elektronického  

formuláře na webu: www.coi.cz/cs/ 
 

Odpověz na otázku: 
Proč a kde se používají vyrovnávací ceny? 

 
 



Zkontroluj si správnou odpověď z minulého týdne: 

Napiš cenové triky, které se používají, aby cena vypadala výhodněji. 

 cena končící číslicí 9 vypadá opticky nižší (kupující cenu vnímá podle první části 
čísla, např. 29,90 Kč, 959,- Kč, 2 999,- Kč)  

 cena je uvedena bez DPH a malým písmem včetně DPH  
 na cenovce je uvedena přeškrtnutá vyšší cena a výrazněji cena snížená  
 inzerování výprodejových a slevových akcí výraznými barevnými nápisy k přilákání 

zákazníků do prodejen   

 
  



Fyzika VIII. tř. 27.4 – 30.4.2020                                                              Rupec S. 

Vnímání zvuku, hlasitost 

Zvukové vlny přenášejí energii. Energie je tím větší, čím víc se ve zvukové vlně zvětšuje a 
zmenšuje tlak.  

Sluch  

• Lidské ucho přijímá zvuky v širokém rozsahu.  

• Zvuk přichází z okolí, ušním boltcem je nasměrován do zvukovodu, dopadne na ušní 
bubínek. 

• Bubínek je blána, jak na tamburíně a dopadem zvukové vlny se rozkmitá.  

• Bubínku se dotýká soustava kůstek – kladívko, třmínek a kovadlinka.  

• Kůstky přenášejí chvění na oválné okénko (odděluje střední a vnitřní ucho) 

• Chvění okénka způsobuje změny tlaku ve vnitřním uchu (hlemýždi), které je vyplněno 
kapalinou.  

• Změny tlaku zachycují nervy, nervové impulzy jsou vysílány do mozku 

 

Hlasitost – hladina intenzity zvuku  

• K hodnocení sluchového vjemu slouží fyzikální veličina - hladina intenzity zvuku. 

• Hladina intenzity zvuku vyjadřuje, jak silně vnímáme určitý zvuk.  

• Jednotkou intenzity zvuku (hlasitosti) je Bel (B)  

• Užívá se desetina základní jednotky – decibel (dB) – 1 dB = 1/10  

 

Na čem závisí intenzita zvuku (hlasitost)?  



• Na intenzitě tónu  

• Na frekvenci tónu  

Důležité hodnoty hlasitosti (hladiny intenzity zvuku)  

• Práh slyšení – 0 dB – tón o frekvenci 1000 Hz, který ještě můžeme slyšet  

• Šepot – 30 dB  

• Hlasitý hovor 60 dB  

• Křik 80 – dB  

• Pneumatická sbíječka – 100 dB  

• Diskotéka – 110 dB  

• Práh bolestivosti – 130 dB – působí v uchu bolest  

Do sešitu opiš text v modrém rámečku na straně 85 v učebnici. 

Otázky: 

1. Jak se nazývají kůstky v soustavě, která se dotýká bubínku? 
2. Jak se nazývá jednotka intenzity zvuku? 
3. Na čem závisí intenzita zvuku? 
4. Jaký je práh slyšitelnosti? 
5. Jaký je práh bolestivosti? 

Zkontroluj si správnou odpověď z minulého týdne: 

Ultrazvuk se využívá:  

lékařství – sonografie  

strojírenství – defektoskopie (poruchy materiálu) 

echolokace (sonar) – určení polohy a vzdálenosti těles – lodě, letadla, ale také živočichové - 

netopýři, delfíni, kytovci 

 

  



PŘÍRODOPIS (učivo na týden 27.4. – 30.4.) 

Vyučující: Mgr. Barbora Kaločová 

Email: KalocovaB@seznam.cz 

Facebook: Barča Kaločová 

 

1. OPAKOVÁNÍ Z MINULÉHO TÝDNE – vypracuj do sešitu 

a) O jakém smyslu je řeč? (přečti si text níže) .......................................................................................... 

- je schopnost vnímat pomocí chuťových buněk chemické látky rozpuštěné ve vodě 

- orgány chuti jsou chuťové pohárky, které jsou umístěny zejména na povrchu jazyka 

- každý pohárek je shlukem chuťových buněk, které jsou spojeny s nervovými vlákny vedoucími 
do temenního laloku mozkové kůry 

- rozeznáváme 4 základní chutě: sladkou, slanou, kyselou a hořkou 

 

b) O který smysl se asi jedná? (prohlídni si obrázek)……………………………………………………………………. 

 

2. OPAKOVÁNÍ Z PŘEDCHOZÍHO UČIVA 

Spoj část mozku s odpovídajícími funkcemi a vypracuj cvičení do sešitu: 

1) prodloužená mícha                                           a) udržuje koordinaci pohybů a rovnováhu těla 

2) most                                                    b) největší část mozku složená ze dvou mozkových polokoulí                    

3) mozeček                                                            c) řídí řadu životně důležitých funkcí (např. dýchání) 

4) střední mozek                                   d) řídící činnost hormonální soustavy 



5) mezimozek                                                         e) nejmenší část mozku 

6) koncový mozek                                f) spojuje mozkovou kůru s dalšími částmi mozku 

 

3. SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 

1.  

a) Jedná se o smysl – chuť 

b) Jedná se o smysl – čich 

 

2.  Co k sobě patří (slova se stejnou barvou k sobě patří) 

1) prodloužená mícha                                           a) udržuje koordinaci pohybů a rovnováhu těla 

2) most                                                    b) největší část mozku složená ze dvou mozkových polokoulí                    

3) mozeček                                                            c) řídí řadu životně důležitých funkcí (např. dýchání) 

4) střední mozek                                    d) řídící činnost hormonální soustavy 

5) mezimozek                                                         e) nejmenší část mozku 

6) koncový mozek                                f) spojuje mozkovou kůru s dalšími částmi mozku 

 

 

 

  



Chemie VIII. tř.    27.4. – 1.5. 2020                                                         Ing.Evžen Tarasiuk 

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. Přepište si do sešitu tabulku oxidačních čísel pro kyseliny  

 

2. Z následujícího přehledu chemický látek vyber kyseliny:  
HCl, HNO3, SO2, NaCl, H2SO4, FeO, HF, NH3, H2O, H2SiO3, Al2O3, H2CO3, FeS, CaF2, 
HMnO4  
Bezkyslíkaté kyseliny: ………………………………………………………………………………..  
Kyslíkaté kyseliny: ……………………………………………………………………………………  
Ostatní látky: ……………………………………………………………………………………………….. 

3. Doplň tabulku. 

1. Kyselina bromovodíková  

2. Oxid berylnatý  

3. Kyselina sírová  

4. Oxid boritý  

5. Fluorid olovnatý  

6. Sulfid lithný  

7. Oxid dusičitý  

8. Oxid sodný  

9. Sulfid hořečnatý  

10. Kyselina fluorovodíková  

11. Oxid uhličitý  

12. Fluorid draselný  

13. Oxid dusnatý  

14. Kyselina chlorovodíková  

15. Sulfid vápenatý  



16. Kyselina uhličitá  

17. Kyselina 
sirovodíková=sirovodík=sulfan 

 

18. Fluorid vápenatý  

19. Sulfid draselný  

20. Kyselina dusičná  
ŘEŠENÍ 

Bezkyslíkaté kyseliny: HCl, HF 
Kyslíkaté kyseliny: HNO3, H2SO4, H2SiO3, H2CO3, HMnO4 
Ostatní: SO2 oxid, FeO oxid, NH3 amoniak, H2O voda, Al2O3 oxid. 

Kyselina bromovodíková HIBr-I 

Oxid berylnatý BeIIO-II 

Kyselina sírová HI
2SVIO-II

4 

Oxid boritý BIII
2O-II

3 

Fluorid olovnatý PbIIF-I
2 

Sulfid lithný Li2S 

Oxid dusičitý NO2 

Oxid sodný Na2O 

Sulfid hořečnatý MgS 

Kyselina fluorovodíková HF 

Oxid uhličitý CO2 

Fluorid draselný KF 

Oxid dusnatý NO 

Kyselina chlorovodíková HCl 

Sulfid vápenatý CaS 

Kyselina uhličitá H2CO3 

Kyselina sirovodíková=sirovodík=sulfan H2S 

Fluorid vápenatý CaS 

Sulfid draselný K2S 

Kyselina dusičná HNO3 
 

 

  



Zeměpis VIII. tř. 27. 4. - 1.5. 2020, vyučující Šebesta 

1) Řešení zadaných úkolů 

Proč se používá označení „pobaltskél státy“? Leží na pobřeží Baltského moře 

Kterých významných organizací jsou členy? EU,NATO 

Pobaltí tvoří krajina nížin a pahorkatin porostlá lesy s četnými mokřady 

Jantar je zkamenělá pryskyřice 

Estonsko 

V Estonsku láká návštěvníky zachovalá zachovalá příroda i historické památky. 

Estonština, stejně jako Finština patří do jazykové skupiny ugrofinské. 

2) Novél učivo -  Lotyšsko, Litva, učebnice str.36 

Lotyšsko- průmyslový a ………………………stát. Polovinu území pokrývají lesy. 
Významným zdrojem příjmů je ……………. a zpracování …………………..Hlavním 

městem protéká řeka ……………………………. V zemědělství převažuje chov 
……………………… a …………….. 

Litva - největší a …………………………pobaltská země. Je ……………………a 
zemědělský stát. Převažuje ……………………………a elektrotechnika. Při pobřeží se 

těží …………..světové produkce …………………………….. 

 

Uvedené pojmy přiřaď správnému státu. 

cestovní ruch, Čudské jezero, dřevo, jantar, Kurská kosa, Riga, Tallin, Vilnius, 

Západní Dvina 

Litva                                Lotyšsko     Estonsko 

             

             

             

  



Výchova k občanství VIII. tř., 27.  4. -  1. 5. 2020, vyučující - Šebesta 

Dnes jen opakování 

 



 

 

 

 

  



Pokyny k práci do předmětu Dějepise: 

Mgr. David Otipka 

Kdy: 27. 4. – 30. 4. 2020 

S dotazy ohledně výuky se na mě obracejte na :E-mail:ibsenova.otipka@seznam.cz, 
Facebook:  ibsenova otipka 

 

I. Řešení z minulé hodiny. Zkontrolujte 

1852 (1) , Napoleon III. (2),Krymská (3) Rakouska (4) Pruská (5) v Asii (6)  v 

Africe (7). Británie (8)) 

II. Cvičení opakování z minulé hodiny. Doplňte správný pojem do mezery a pod 

číslem které u něj je zapište do sešitu. Vzor řešení z minulé hodiny. 

• královna ________(1): vláda 1837- 1901 (podle jejího jména se celé toto období 

jmenuje) 

Období největšího mocenského vlivu (Británie jako supervelmoc.) 

• konstituční monarchie:  hlavní slovo _________(2) 

2 hlavní  politické strany (liberální, _________(3)) 

Na konci 19. století měli volební právo všichni muži. Ženy volební právo neměli. 

• Veliký rozvoj průmyslu (mnoho továren), rozvoj technologii, zákony řešící pracovní 

podmínky dělníků. 

• Koloniální velmoc:  

o Staré kolonie (________(4)) většina lidí britského nebo evropského původu. 

(Kanada, Nový Zéland,________(5)). Měla určitou míru samosprávy. 

o Nové kolonie- v Africe, v Asii 

Nejvýznamnější kolonie Britská _______(6) (Indie, Pákistán, Bangladéš). Roku 1876 

se královna Viktorie stala indickou císařovnou. 

Kolonie zvláště nové sloužili jako zdroj levných ________(7) a odbytiště britského 

zboží. Velmi výhodné pro Británii (levné suroviny, draze prodat zboží). 

Soupeři: Zpočátku Francie, Rusko po sjednocení Německo. 

Pojmy:  ___________(8) je závislé území nebo město bez vlastní vlády, které patří nějakému státu, ale 
není součástí jeho území. 

 

 

 

 



III. Nová látka:Kolonialismus a Imperialismus v 19. století): 

Přečtěte a zapište do sešitu. 

• Imperialismus: Je snaha politicky, hospodářsky a kulturně ovládnout cizí území, 

nebo národ. 

• Kolonialismus : Je systém ovládání a hospodářsky využívání málo vyvinutých zemí. 

• V průběhu 18. a 19. století evropské země (západoevropské) díky průmyslové 

revoluci (technický pokrok- lepší zbraně, nové stroje, vědecký pokrok) získávají 

velkou převahu nad zbytkem světa. Zakládají ohromné koloniální říše. Ovládají 

kolonie většinou v Africe a Asii. 

• Hlavní koloniální velmoci: Británie, Francie, později Německo a Itálie. 

Mimoevropské koloniální velmoci USA, Japonsko. 

• Koloniální velmoc měla pocit nadřazenosti a prosazovala model své společnosti, 

náboženství atd., jako ideálního pro všechny ostatní. 

• Z kolonií se dovážela řada levných surovin a vyvážely se tam výrobky. Stát, který 

měl kolonie, měl z čeho vyrábět a kde prodávat. Takový stát hospodářsky 

prosperoval (Dařilo se mu.). 

• Soupeření koloniálních velmocí. 

  



Pokyny k práci do předmětu informatika 8. třída 

Mgr. David Otipka: 
 

Kdy: od 27. 4. – 30. 4. 2020 

Zašlete  na můj mail či facebook odpověď na tuto otázku: Co je to klipart? 

E-mail:  ibsenova.otipka@seznam.cz, Facebook:  ibsenova otipka 

 

 

 


