
Anglický jazyk   VIII. tř.  11.5. - 15.5. 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. Doplň dialog mezi tebou a učitelem. Přelož. Přepiš si do sešitu.

2. Doplň otázky slovy v rámečku. Přelož. Přepiš si do sešitu.

3. Vyber správnou odpověď. Přelož.

mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz


4. Odpověz písemně na otázky. Přelož.
1. Do you play football? ________________________________________________
2. What do you do on Monday? __________________________________________
3. Do you go shopping? _________________________________________________
4. What do you do on Thursday? _________________________________________
5. Do you go fishing in your free time? _____________________________________
6. What is your favourite day? ____________________________________________

ŘEŠENÍ

1. 1. Hraješ fotbal?  2. Co děláš v pondělí?   3. Jdeš nakupovat?   4. Co děláš ve čtvrtek?   5.
Chodíš chytat ryby ve svém volném čase?   6. Jaký je tvůj oblíbený den?



Fyzika 8.A

Opakování řešení příkladů pro výpočet tepla Q.

Zopakuj si :

Teplo : 

            Značka :                                    Q

            Jednotka :                                  1J  ( joule čti džaul)

            Vzorec pro výpočet tepla:         Q = c . m . (t – t0)

             c  = měrná tepelná kapacita látky ( v tabulkách)

             m = hmotnost látky (tělesa)

             t   = konečná teplota

             t0   = počáteční teplota

Teplota je fyzikální veličina, která má značku t a základní jednotku °C 
(stupeň celsia). Měří se teploměrem.

Tepelná výměna vzniká při dotyku dvou těles o různé teplotě předají 
částice tělesa o vyšší teplotě část své pohybové energie částicím tělesa o 
nižší teplotě, dokud se teplota obou těles nevyrovná. 

Tepelný vodič je látka, ve které probíhá rychlá tepelná výměna. 

Tepelný izolant je látka, ve které probíhá pomalá tepelná výměna.

Změna skupenství látky:

Z pevné na kapalnou se nazývá  - Tání

Z pevné na plynnou se nazývá    - Sublimace

Z plynné na kapalnou se nazývá - Kapalnění (kondenzace)

Z kapalné na pevnou se nazývá   - Tuhnutí

Z kapalné na plynnou se nazývá - Vypařování

Z plynné na pevnou se nazývá -         Desublimace



Odpověz na otázky a zapiš si odpovědi do sešitu:

1. Co je to teplota?

2. Co je to tepelná výměna?

3. Co je to tepelný vodič?

4. Jak se nazývá změna skupenství z látky:

a. pevné na kapalnou

b. pevné na plynnou

c. plynné na kapalnou

Vypočti příklad podle vzorce:

Kolik energie spotřebuje 6 kg etanolu k zahřátí z 15 °C na 60 °C? (měrná 

tepelná kapacita etanolu je 2430) 

J
k g   .   °C



Řešení :

1. Co je to teplota? Teplota je fyzikální veličina, která má značku t 
a základní jednotku °C (stupeň celsia). Měří se teploměrem.

2. Co je to tepelná výměna? Při dotyku dvou těles o různé teplotě 
předají částice tělesa o vyšší teplotě část své pohybové energie 
částicím tělesa o nižší teplotě, dokud se teplota obou těles 
nevyrovná. 

3. Co je to tepelný vodič? Tepelný vodič je látka, ve které probíhá 
rychlá tepelná výměna. 

4. Jak se nazývá změna skupenství z látky:

a. pevné na kapalnou Tání

b. pevné na plynnou Sublimace

c. plynné na kapalnou Kapalnění (kondenzace)

5. Kolik energie spotřebuje 6 kg etanolu k zahřátí z 15 °C na 60 °C? 
(měrná tepelná kapacita etanolu je 2430

J
k g   .   °C

  )

m = 6 kg

t0 = 15 °C 

t = 60 °C

c = 2430 J
k g   .   °C

Q = m . c . ( t – t0 ) 

Q = 6 . 2430 . (60 – 15)

Q = 656 100 J = 656,1 kJ

Etanol spotřebuje k zahřátí 656,1 kJ.



ČESKÝ JAZYK – 8. ROČNÍK

(úkoly 11. 5. – 15. 5. 2020)

 Milí osmáci, aby se vám úkoly moc nehromadily, tento týden si dáme jen pár 

pravopisných cvičení. Bude to pro vás hračka. 

 Cvičení si můžete vytisknout a jen doplnit, taky si je můžete již vytištěné vyzvednout

ve škole. Kdo bude psát do sešitu, nemusíte udělat všechno, stačí tři úkoly.

 Samozřejmě neustále platí procvičování pravopisných jevů apod. online na 

známých webech (zkuste i tento týden aspoň chvilku)

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/

ÚKOLY DO SEŠITU:

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/




DĚJEPIS, 8. ročník – studijní opora od 11. 5. 2020

Osmáci,

nejprve vás musím OPĚT 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 kontrolovat vaši práci.  

V minulé opoře jsme se věnovali  REVOLUČNÍMU ROKU 1848 V     EVROPĚ  . Zopakujeme si vše

v historických kvízech.

1. V roce  1848  v řadě  evropských  zemích  proběhly  revoluční  změny.  Spoj  zemi

s patřičným měsícem.

FRANCIE BŘEZEN

ITÁLIE ÚNOR

RAKOUSKO BŘEZEN

NĚMECKÉ STÁTY ČERVEN

ČECHY LEDEN

UHRY BŘEZEN

2. Odhal historickou osobnost!

Byl to rakouský politik,  po VFR se stal představitelem politických rozhodnutí  v Evropě.

Nejdříve působil jako ministr zahraničí a od roku 1821 jako kancléř (předseda vlády). Snažil

se o návrat absolutismu. Byl organizátor Svaté aliance. Jeho vláda byla v roce 1848 svržena

rakouskou revolucí. 

JSEM… _______________________________________________________



3. Italský  národní  hrdina  (1807  –  1882),  který  bojoval  za  prosazení  republikánských

ideálů. Červené písmeno označuje počáteční písmeno jeho jména.

A L G D I

KDO JSEM? _____________________________________________

4. 24. února 1848 bylo na pařížských ulicích postaveno na 2000 barikád. Král utekl do

zahraničí a bylo vyhlášeno nové státní zřízení. 25. února byla vyhlášena…?

U A E P R I K L B

__________________________________________________

5. 18. května 1848 se ve Frankfurtu nad Mohanem v kostele sv. Pavla sešel sněm, který

měl jednat o celoněmecké ústavě. Mělo vzniknout sjednocené Německo. Myšlenka na

vytvoření jednotného státu však nebyla tenkrát uskutečněna. Který český politik se

tohoto sněmu zúčastnil?

JSEM… __________________________________________



6. Z písmen sestav co nejvíc historických pojmů (např. F – falanga, fiála aj.):

F -

R -

A - 

N - 

K -

F -

U - 

R -

T - 

Fg - 8      úkoly na týden 11.5.-17.5.

Opakování :  „ peníze“

Opět budeme plnit dva jednoduché úkoly. Připrav si sešit.

Úkol č. 1: Ověř si své znalosti a rozhodni, který výrok je nesprávný. Vedle nesprávného výroku  napiš    
„NE“

„Ano – Ne“ piš do sešitu, ať můžeš udělat kontrolu.

1) Pomocí účtu mohu vkládat peníze v hotovosti
2) Paragon je poštovní formulář
3) Mince je cenný papír na určitou peněžní částku
4) ČNB zajišťuje přípravu a výrobu českých a švédských korun
5) ČNB zajišťuje stažení a zničení opotřebovaných mincí a bankovek
6) Bankovky jsou tištěny na kvalitním kancelářském papíře
7) Bezhotovostní peníze jsou mince a bankovky
8) Pomocí poštovní poukázky mohu zaplatit peníze na poště
9) Pomocí pokladní složenky mohu vkládat peníze do banky
10) Euro je název měny ČR



Kontrola řešení

1) Pomocí účtu mohu vkládat peníze v hotovosti      (ano)
2) Paragon je poštovní formulář     (ne)
3) Mince je cenný papír na určitou peněžní částku (ne)
4) ČNB zajišťuje přípravu a výrobu českých a švédských korun      (ne)
5) ČNB zajišťuje stažení a zničení opotřebovaných mincí a bankovek     (ano)
6) Bankovky jsou tištěny na kvalitním kancelářském papíře      (ne)
7) Bezhotovostní peníze jsou mince a bankovky      (ne)
8) Pomocí poštovní poukázky mohu zaplatit peníze na poště      (ano)
9) Pomocí pokladní složenky mohu vkládat peníze do banky      (ano)
10) Euro je název měny ČR      (ne)

Úkol č. 2 – přečti a opět doplněná slova (nabídka pod textem) zapiš do sešitu a zkontroluj.

Doplň do textu:

Bankovky se vyvinuly z obchodních ……………… V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána

………………, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu.

Před  bankovkami  byly  v oběhu  pouze  ……………… z drahých  materiálů,  které  samy  o sobě  byly  nositeli

………………. Nevýhodou mincí však bylo to, že byly poměrně ……………… a snadno se …………………….

První papírové peníze byly vydány roku 650 v …………, ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století.

Aby  se  nemusely  vyměňovat  ………………  mincí,  zavedli  ve  středověku evropští  obchodníci  takzvané

……………… úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo ……………….

Doplň slova: těžké, banky, Číně, směnek, úvěrové, opotřebovávaly, bankovka, pytlíky, peníze, hodnoty

Zaškrtni správná tvrzení:

□  Všechny bankovky jsou stále kryty drahými kovy.

□  Právo vydávat peníze do oběhu a řídit peněžní oběh má senát. 

□  V čele ČNB stojí guvernér.

□  Mezi ochranné prvky bankovek patří např. speciální papír, barevná vlákna,

ochranný proužek, vodotisk a soutisk.

□  Součet hodnot všech platných mincí a bankovek ČR je 8688 Kč.

□  Přijetí poškozené bankovky můžeme odmítnout.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Banka
http://cs.wikipedia.org/wiki/17._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Av%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADze


x

x

x

 Řešení 

Doplň do textu:

Bankovky se vyvinuly z obchodních směnek. V případě předložení směnky byla původnímu majiteli vydána

bankovka, kterou se banka zavazovala vyplatit při předložení určité množství zlata popřípadě určitou sumu.

Před bankovkami byly v oběhu pouze peníze z drahých materiálů, které samy o sobě byly nositeli hodnoty.

Nevýhodou mincí však bylo to, že byly poměrně těžké a snadno se opotřebovávaly.

První papírové peníze byly vydány roku 650 v Číně, ale za všeobecnou měnu jsou uznány až v 10. století.

Aby se nemusely vyměňovat  pytlíky mincí,  zavedli  ve  středověku evropští obchodníci takzvané  úvěrové

úpisy. Od 17. století vydávaly takové úpisy přímo b

 Zaškrtni správná tvrzení:

□  Všechny bankovky jsou stále kryty drahými kovy.

□  Právo vydávat peníze do oběhu a řídit peněžní oběh má senát. 

□  V čele ČNB stojí guvernér.

□  Mezi ochranné prvky bankovek patří např. speciální papír, barevná vlákna,

ochranný proužek, vodotisk a soutisk.

□  Součet hodnot všech platných mincí a bankovek ČR je 8688 Kč.

□  Přijetí poškozené bankovky můžeme odmítnout.

http://cs.wikipedia.org/wiki/17._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Av%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADze


Chemie pro 8.třídu v     týdnu od 11.5.2020  

Čti si všechno, piš si tučné

Tento týden začneme nové učivo a to  CHEMICKÁ REAKCE

Už na začátku školního roku jsme si povídali, že chemie je věda, která se zabývá vlastnostmi a 
přeměnami látek. Takže: Chemická reakce je děj, při kterém dochází ke změnám látek.

Když  dochází ke změnám látek, dochází k chemické reakci. 

Příkladem je např. hoření uhlí:
Když hoří uhlí, tak uhlík reaguje s kyslíkem za vzniku oxidu uhličitého. To, co je napsáno slovy, 
můžeme napsat zkráceně do rovnice. Je to stejné, jako když řekneš jedna plus jedna se rovná dvě, 
tak rovnicí napíšeš 1+1=2

Tedy reakci  uhlíku s kyslíkem za vzniku oxidu uhličitého napíšeme takto (a už jsme se to učili): C 
+ O2 → CO2

Chemický děj (reakci) lze vyjádřit slovy i chemickou rovnicí.

Chemická rovnice se skládá ze dvou částí:

1. Před šipkou máme látky, kterým říkáme REAKTANTY  -  jsou to látky, které spolu  
reagují

2. Za šipkou máme látky, kterým říkáme PRODUKTY – jsou to  látky, které vznikají

Co do reakce vstupuje, to také musí vystoupit – v jiné podobě.

Chemická rovnice musí být vyvážená tak, jak misky vah  - v rovnici, která je výše vidíš, že 
vlevo od šipky máme jeden uhlík a jeden dvouatomový kyslík. Vpravo od šipky máme oxid 
uhličitý, který je složen z jednoho uhlíku a jednoho dvouatomového kyslíku. Takže máme 
rovnováhu jak v prvcích, tak i v počtu.

Další příklady, které známe: podívej se na to!!!!  Jsou to ty nejjednodušší reakce, které jsme si už 
psali do sešitů.

Vodík reaguje s kyslíkem za vzniku vody:  H + O2 → H2O
Voda reaguje s kyslíkem za vzniku peroxidu vodíku: H2O + O2 → H2O2

Síra reaguje s kyslíkem za vzniku oxidu siřičitého: S + O2 → SO2

Sodík reaguje s chlorem za vzniku chloridu sodného (soli kamenné): Na + Cl → NaCl

A to pro dnešek stačí  



MATEMATIKA 8 – týden od 11. 5. do 17. 5. (R. Křístková)

Zdravím všechny, kteří to ještě nevzdali a pořád se snaží pracovat ♥

Tento týden budeme pouze opakovat a vy zkuste vyřešit do sešitu 4 slovní úlohy – budete pracovat 
s tabulkami nebo grafy. Tentokrát mi jejich řešení pošlete na email rkristkova@seznam.cz popř. ve zprávě 
na FB.  Čekám do konce května 

Pusťte se do toho. 

1. Ceny jednotlivých výtisků sedmidílného románu jsou uvedené v tabulce.

 Vypočítej celkovou cenu za všech sedm dílů románu.

 Vypočítej průměrnou cenu jednoho dílu.

2. Vypočítej průměrnou denní teplotu, jestliže jsme si jednotlivá měření zapisovali do tabulky.

Čas/ hodin 7:00 13:00 18:00 22:00

Teplota / °C 12 24 18 10

mailto:rkristkova@seznam.cz


3. Pan doktor si zaznamenává, kolik pacientů v jednotlivých dnech ošetří. Takto vypadala tabulka v 
jednom týdnu:

pohlaví/den Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

muž 29 25 23 28 21

žena 20 15 27 32 35

 
 Zjisti:

 Kolik pacientů ošetřil za celý týden celkem?

 Ošetřil více mužů nebo žen?

 Který den ošetřil nejvíce pacientů?

1. V grafu jsou uvedeny počty chlapců a dívek, kteří chodí do šestého, sedmého, osmého a devátého 
ročníku základní školy:

Zjisti:

 Kolik dívek chodí do 8. ročníku?

 Kolik chlapců chodí do 7. ročníku?

 Kolik dětí chodí do 6. ročníku?

 Ve kterém ročníku je nejvíc dívek?

 Ve kterém ročníku je nejméně chlapců?

 Kolik žáků celkem navštěvuje 2. stupeň základní školy?



NĚMECKÝ JAZYK (studijní opora od 11. 5. 2020)

Osmáci,

v     tomto týdnu zopakujeme předložky se 3. a 4. pádem formou pracovního listu.     

1. Vyber vhodnou předložku dle významu (pokud předložku neznáš, vyhledej si a přelož):

durch ohne um aus

bei

mit für gegen von

zu nach

Gehen Sie bitte ……….. den Park.

Dieses  Heft ist ………. den Junge.

Wie gefällt dir ein Geschenk ……. unserer Mutti?

Wann kommst du ……… der Schule?

………. den Hof steht ein groβer Baum.

Hast du etwas ……….. mich?

………….. der Schule komme ich.

Bist du gestern  ………… seinem Freund?

Peter trinkt Kaffee ……….. Zucker.

Fliegt ihr oft ……….. dem Flugzeug?

Komm bitte gleich ……….. dem Tisch!

2. Doplň tvar členu určitého a spoj, co k sobě patří

gegen………. Lehrer bez dítěte

zu ………… Post od muže

um …….. Ecke se psem

bei ……… Hotel za rohem

für……… Schwester oknem

von ……. Mann po obědě

durch ……. Fenster na poštu

ohne …….. Kind pro sestru

aus ……. Arbeit z práce

nach …….. Mittag proti učiteli

mit ……. Hund u hotelu



3. Doplň správný tvar podstatného jména, spojení přelož

für …………………....(die Mutter) ………………………………………………

durch …………………(der Garten) ………………………………………………

um …………………… (die Schule) ………………………………………………

gegen …………………(das Rathaus) ………………………………………………

ohne………………….(das Mädchen) ……………………………………………….

mit …………………...(der Kuli) ……………………………………………….

nach …………………(das Theater) ……………………………………………….

bei ………………….. (der Opa) ……………………………………………….

aus ………………….. (die Stadt) ……………………………………………….

von …………………. (der Freitag) ……………………………………………….

zu …………………... (die Freundin) ……………………………………………….

4. Najdi předložky

N A M K E B A K F Ü R P O

V E O H N E W I S S Ö L T

N A B O C I M N A CH Q M I

Y Z U E CH B R E B Ü K V E

I N M Y N A K P E O M O G

N C O L N E N D U R CH R E

A H I N T E R P R W O K G

I A N V CH U M I T L H I E

Ü R P S A J W Z O P N E N

B U I F U Z O N U N T E R

V W I K F P T O Z M I S T

Z U P A U S U V W B O R M

Předložky vypiš a přelož

………………………. …………………………

………………………. …………………………

………………………. …………………………

………………………. …………………………

………………………. …………………………

………………………. …………………………

………………………. …………………………

………………………. …………………………



………………………. …………………………

………………………. …………………………

………………………. …………………………

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  11.5.-17.4.

Milé děti 

V tomto pracovním listě si zopakujeme téma: duševní vlastnictví, pirátství. Určitě víte, že se mnoho lidí 
dopouští porušování tohoto vlastnictví.

Při znalosti těchto zásad byste si měli uvědomit rozlišování a porovnávání různých forem vlastnictví, 
uvést jejich příklady a objasnit potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví.

Pojem „duševní vlastnictví, pirátství“
Přečti si text a zamysli se a odpověz na otázky č.2 a č.3 do sešitu.

Honza má rád muziku. S kamarády často poslouchají  CD s písničkami.  CD, která se jim líbí,  si  vzájemně
půjčují. Některá CD si Honza kupuje a pro svou potřebu si je přepaluje, protože má doma vypalovačku. Když
právě  nemá  dostatek  peněz,  CD  si  od  kamarádů  půjčí  a  přepálí  pro  sebe.  Někdy  si  také  chce  Honza
přivydělat a tak přepálená CD prodává i dalším spolužákům.

Tonda zase rád chodí do kina a sleduje pěkné filmy. Protože však jeho kapesné není příliš vysoké, nemůže
chodit do kina tak často, jak by chtěl. Stahuje si tedy filmy z  internetu a s kamarády se na ně dívají. Občas si
Tonda půjčí DVD se zajímavým filmem, přepálí si ho na své vlastní DVD a někdy taky dál kopie prodává.

Jirkovým velkým koníčkem jsou počítače. Rodiče mu zakoupili množství různých počítačových programů, ale
ty Jirkovi  nestačí.  Půjčuje si  jiné programy od kamarádů, instaluje si  je  na svůj  počítač a své programy
naopak půjčuje jim, aby si je mohli také nainstalovat.

Všichni tito kamarádi se rádi oblékají zejména do značkového oblečení a s oblibou používají sportovní i jiné
potřeby známých oblíbených značek. Ale finanční situace jim vždy nedovolí pořídit si originál, a proto občas
zakoupí i  levnější  výrobky s falešným označením, které je  vydáváno za oblíbené značky, nebo se těmto
známým značkám podobají.

1) Přečti si text, zamysli se, zda se tam někdo dopouští nesprávného jednání.
2) Slyšel jsi někdy o pirátství v oblasti duševního vlastnictví? Vypiš z textu příklady pirátství 

a uveď, kdo se ho dopouští, kdo je „pirátem“.

PIRÁT    -         PIRÁTSTVÍ  



3) Zkus najít, co je v textu legální jednání a zapiš to do levého sloupce. Do pravého sloupce zapiš 
nelegální jednání. 

LEGÁLNÍ NELEGÁLNÍ

Řešení

ad 2) PIRÁT     -               PIRÁTSTVÍ  

Honza - přepalování půjčených CD a jejich prodej

Tonda - stahování filmů z internetu, jejich sledování, distribuce (přepalování, prodej)

Jirka - půjčování si programů, jejich instalace na vlastní počítač a půjčování programů jiným 
osobám

Výrobci a prodejci falešného značkového zboží a napodobenin

 ad 3)

LEGÁLNÍ NELEGÁLNÍ

Poslech zakoupených CD

Přepalování zakoupených CD pro vlastní potřebu

Sledování zakoupených filmů

Přepalování půjčených CD 

Přepalování půjčených i koupených CD 

pro další distribuci

Stahování filmů z internetu

Přepalování filmů na DVD, další distribuce

Půjčování a instalace půjčených programů

Výroba a prodej falešného značkového zboží 

a napodobenin



ZEMĚPIS 8. ROČNÍK

(úkoly na týden 11. 5. – 15. 5. 2020)

Tento týden si představíme první z krajů České republiky, a to hlavní město Prahu.

Do sešitu si udělejte krátký zápis (viz níže)

Můžete si pustit také na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=7l8MHVavWjw

https://www.youtube.com/watch?v=DSISEm7M2n0

https://www.youtube.com/watch?v=Aj6Ef_XMsV8

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

PRAHA

http://www.umimefakta.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=Aj6Ef_XMsV8
https://www.youtube.com/watch?v=DSISEm7M2n0
https://www.youtube.com/watch?v=7l8MHVavWjw
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