
ČESKÝ JAZYK – 8. ROČNÍK 
(úkoly 22. 2. – 26. 2. 2021) 

 

- i tento týden pokračujeme ve slovních druzích. Podíváme se na poslední  dva neohebné  

slovní druhy ČÁSTICE a CITOSLOVCE 

- nejprve máte pro připomenutí trochu teorie a potom pár úkolů, které vypracujte do sešitu 

- sešit pošlete ke kontrole (nebo přineste do školy) 

- kdybyste cokoli potřebovali, ozvěte se do FB skupiny nebo na email zkoberska@post.cz 

- můžete si také domluvit konzultaci ve škole 

 

 

ČÁSTICE 

 Částice vyjadřují obvykle zvolání, přání, podiv, rozkaz. 
 Tak uvozují samostatné věty a naznačují jejich druh. 
 Jsou to slova neohebná, ve větě nejsou větnými členy. 
 Např. ať, kéž, asi, prý, ano, ne, tak, vážně, bohužel, copak... 

Ať tu zůstane. Kéž bychom vyhráli. Bude asi sněžit. Tak už pojď! Ano, je to v 
pořádku.  

Částice mohou být i slova, která jindy užíváme jako zájmena, příslovce nebo spojky!  

 Udělej to. = zájmeno    X    To je ale krásně. = částice 
 Napiš to tak. = příslovce    X    Tak už odejdi. = částice 

 

 

CITOSLOVCE 

Citoslovce jsou slova neohebná, která vyjadřují:  

 city, nálady a vůli (brr, ach, fuj, júú, hop, jéé, haló, aha...), 
 hlasy nebo zvuky (bú, haf, mňau, bác, prásk, cink, bzzz, méé...).  

 Mohou být odděleny čárkami, vykřičníkem nebo pauzou.  
 Nebývají většinou větnými členy, ale mohou být ve větě přísudkem (Zajíc 

hop přes potok.). 
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Vypracujte do sešitu: 

 

1. Citoslovce. Spojte správně sloupečky: 

1) libost, nelibost     a) joj, och, ach 

2) posměch      b) no bože, ach jo 

3) zájem       c) á, mňam, heč, fuj, hernajs 

4) nezájem      d) jú, no maucta 

5) překvapení, úžas     e) ach, achich, bože 

6) smutek       f) a hrome, jé, jémine, páááááni 

 

2. Podtrhněte citoslovce. Význam vět vysvětlete 

Tomu je teď hej. __________________________________________________ 

Nepořádný byl až běda. ____________________________________________ 

Copak já jsem nějaký hej nebo počkej? ________________________________ 

Neříkej hop, dokud nepřeskočíš. ______________________________________ 

Byla do nové práce celá hrr. __________________________________________ 

Nahoře huj, dole fuj. _______________________________________________ 

 

 

3. Vyhledejte a podtrhněte (vypište) částice: 

 

 

4. Do cvičení doplňte citoslovce: 

 

  



8. A - MATEMATIKA - úkoly na týden od 22. 2. od 26. 2. 2021 

Ahoj osmáci, zkontrolujte si domácí úkol z minula, pokud nemáte, dopište: 

 1) Vypočítej obvod a obsah kruhu, 
který má poloměr 20 cm. 

o = 2πr                          
o = 125,6 cm                  

S = π·r2 

S = 1256 cm2 

2) Vypočítej obvod a obsah kruhu, 
který má poloměr 7 m. 

o = 2πr                          
o = 43,96 m                  

S = π·r2 

S = 153,86 m2 

3) Vypočítej obvod a obsah kruhu, 
který má poloměr 15 dm. 
 

o = 2πr                          
o = 94,2 dm                  

S = π·r2 

S = 706,5 dm2 

Před prázdninami jsme se učili počítat obvod a obsah kruhu. Dnes si vše zopakujeme.  
Fotky zápisu a výpočet posílejte na zs.chrenkova@seznam.cz nebo 
https://www.facebook.com/zs.chrenkova.9/ do pátku 26. února. 
 

Úkol č. 1: V následujícím rámečku najdeš tabulku. Překresli ji do sešitu a doplň vše 
z posledního sloupečku (obrazce a vzorečky i s popisem). 
   

Obrazec Popis Vzorec   

  
 

 

 

 

  

  
 

 
 

 

  
 

 
    

 
Úkol č. 2: 
Na další stránce najdeš 4 ukázkové příklady. Všimni si, že 

 délka kružnice nebo obvod kruhu je to samé, 

 kružnici značíme malým k, kruh velkým K, 

 pokud mám zadaný průměr d, vypočtu si poloměr jako polovinu d (r = d : 2), 

 obvod se měří v jednotkách délky (cm, dm, m), 

 obsah se měří v jednotkách obsahu (cm2, dm2, m2), 

 výsledky jsou zaokrouhlené na jedno desetinné místo. 
Opiš si všechny 4 příklady a podle nich vypočítej příklady A – H. 
Výsledky zaokrouhli na 1 desetinné místo. Obrázky kreslit nemusíš. 
 
A) Vypočítej délku kružnice k, je-li poloměr r = 21 cm. 
B) Vypočítej obvod kruhu K, je-li poloměr r = 5,5 m. 
C) Vypočítej obsah kruhu K, je-li poloměr r = 16 dm. 
D) Vypočítej obvod kruhu K, je-li průměr d = 12 m. 

 
 

https://www.facebook.com/zs.chrenkova.9/


E) Vypočítej obsah kruhu K, je-li průměr d = 16 cm. 
F) Vypočítej délku kružnice k, je-li průměr d = 7,2 dm. 
G) Vypočítej obvod kruhu, pokud jeho poloměr je 5 m. 
H) Vypočítej obsah kruhu, pokud jeho průměr je 10 m. 
 

 

 

  



11. Anglický jazyk   VIII. tř.    22.2. –  26.2. 2021                                             

 1. a 2. skupina 
Milí žáci, zasíláme vám tyto úkoly pro následující období. Pokud si nebudete s něčím 
vědět rady, napište svým vyučujícím  
evzen.tarasjuk@seznam.cz               miskalamerova@gmail.com         nebo na 
Facebook. 

Pistě prosím DO PRACOVNÍHO SEŠITU! 

HOTEL AND TRAVELLING (HOTEL A CESTOVÁNÍ) 
Dneska se podíváme na základní anglické slovy a fráze, která určitě využijete při 
cestování do cizích zemí a až se budete ubytovávat v hotelu či penzionu.  
1. Přepiš si DO SLOVNÍKU nová slova. Nauč se slovíčka.   

ČJ AJ  ČJ AJ 

hotel hotel  cancel zrušit 

single room jednolůžkový pokoj  half board polopenze 

double room 
pokoj s manželskou 
postelí 

 
all inclusive  plná penze 

accommodation ubytování  luggage zavazadla 

stay pobyt  lift, elevator výtah 

reservation rezervace  stairs schody 

book a room  zamluvit pokoj  floor  podlaží, patro 

     

 

2. Přepiš si a přelož věty do českého jazyka pomoci tabulky.  

1. Welcome to the Bridge hotel ____________________________________________________ 

2. Do you have any vacant rooms? __________________________________________________ 

3. I'd like to cancel the reservation __________________________________________________ 

4. I have a reservation for tonight ___________________________________________________ 

5. Breakfast is from 7am till 10am ___________________________________________________ 

6. Could I have breakfast in my room, please? _________________________________________ 

7. Excuse me! The lift doesn't work __________________________________________________ 

8. I am very sorry, but we are fully booked ____________________________________________ 

3. Přečti si krátký rozhovor 2x. Přepiš si text do sešitu. Nauč se výrazy.  
A: Hello, do you have a room available, please?  Dobrý den, máte prosím volný 
pokoj/pokoj k dispozici? 
B: Yes, sir. What kind of room would you like?  Ano, pane. Jaký pokoj byste si 
přál? 
A: I'd like a single room with a view of the city.  Rád bych jednolůžkový pokoj s 
výhledem na město. 
B: How many nights would you like to stay?  Kolik nocí byste chtěl zůstat? 
A: I'd like to stay for two nights. Rád bych zůstal 2 noci. 
A: OK. Thank you very much. Dobře, mnohokrát děkuji. 
B: You are welcome. Enjoy your stay! Rádo se stalo. Užijte si pobyt! 
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NĚMECKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK  
Studijní opora od 22.  – 26. 2. 2021 

 

Osmáci, 

tento týden se budeme věnovat slovní zásobě tématu „Die Wohnung – Bydlení/Byt/Obydlí“. 

Naučíte se základní slovní zásobu a některá další slovesa, procvičíte tvorbu otázek a 

odpovědi. Vše si zapište řádně do svých sešitů německého jazyka a odpovězte na otázky za 

oporou.  

 

Pokud si s něčím nebude vědět rady, kontaktujte mě, případně si domluvte konzultaci ve 

škole.  

 

DIE WOHNUNG - WORTSCHATZ 

(Bei uns zu Hause – U nás doma) 

 

DAS HAUS – DŮM 

DIE WOHNUNG – BYT 

DAS ZIMMER – POKOJ 

DAS WOHNZIMMER – OBÝVÁK 

DAS SCHLAFZIMMER – LOŽNICE 

DAS KINDERZIMMER – DĚTSKÝ POKOJ 

DAS ARBEITSZIMMER – PRACOVNA 

DAS BADEZIMMER (BAD) – KOUPELNA 

DIE KÜCHE – KUCHYŇ 

DER FLUR – CHODBA 

DIE GARDEROBE – ŠATNA 

DIE TOILETTE – TOALETA 

DER KELLER – SKLEP 

DER GARTEN – ZAHRADA 

DIE GARAGE – GARÁŽ 

 

Verben (slovesa):  

spielen – hrát (si)   

Klavier/Gitarre spielen – hrát na klavír/na kytaru 

singen – zpívat 

tanzen – tancovat 

lernen – učit se  Hausaufgaben machen – dělat úkoly schreiben - psát 

am Computer spielen – hrát na počítači 

am Computer arbeiten – pracovat na počítači 

fern/sehen – dívat se na televizi 

lesen – číst 

schlafen – spát 

auf/räumen – uklízet 

Zähne putzen – čistit si zuby, sich waschen – mýt se, sich kämmen – česat se, sich schminkem 

– malovat se, sich duschen – sprchovat se  

waschen – prát, trocken – sušit, bügeln – žehlit 

kochen – vařit, backen – péci 

reparieren – opravovat basteln – kutit/vyrábět 

 

Fragen und Antworten (Otázky a odpovědi): 

 

Wo wohnst du?    Ich wohne im Haus. Ich wohne in der Wohnung. 



Wie viele Zimmer habt ihr?   Wir haben 2, 3, … Zimmer. 

Welche Zimmer habt ihr?   Wir haben ein Wohnzimmer, 2 Kinderzimmer, eine 

Küche,… 

Was machst du im Kinderzimmer?  Im Kinderzimmer schlafe ich, lerne ich, lese ich,….. 

Was machen wir im Wohnzimmer?  Im Wohnzimmer sehen wir fern. 

 

 

1.Wo wohnst du? -  

2.Wie viele Zimmer habt ihr? -  

3.Welche Zimmer habt ihr? -  

4.Was machst du im Kinderzimmer? -  

5.Habt ihr auch eine Garage? -  

6.Was macht dein Vater in der Garage? -  

7.Was macht deine Mutter in der Küche? -  

8.Habt ihr auch einen Garten? - 

9.Was macht ihr dort? -  

10.Was hast du im Keller? -  
  



Přírodopis 8. A    22. 2. – 26. 2. 2021      zadání 6 
Minulý týden jsme pokračovali v učivu o lidské kůži. Dnes si toto dokončíme a 
zopakujeme. Vaším úkolem tedy je doplnit opakování-z tohoto dostanete 
známku, a zapsat si do sešitu a naučit se nové učivo – nemoci kůže.  
Můžete si přijít taky pro tištěnou verzi do školy nebo na konzultaci – pokud něčemu 
nerozumíte – každý pracovní den od 9 – 11 h. Úkol mi přineste ukázat do školy 26. 2.  
nebo vyfoťte a do 26. 2. pošlete na mail: hanusova.ucitelka@seznam.cz 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------  

Opakování – doplň: 
1) Vyjmenuj funkce kůže: 

………………………………………………………………………………………… 

2) Před jakými vlivy nás kůže chrání? 

………………………………………………………………………. 

3) Co je to schopnost regenerace – vysvětli 

…………………………………………………………….. 

4) Jakým způsobem se vylučují z těla chemické látky? 

……………………………………………. 

5) K čemu máme v podkožním vazivu tuk? 

…………………………………………………………….. 

6) Na co všechno reagují nervová zakončení uložená v kůži 

……………………………………. 

 

Nemoci kůže 

Akné-ucpání vývodů mazových žláz. 

Kopřivka - vyrážka způsobená alergií na potraviny nebo virovou infekcí. 

Ekzém - zánět kůže.  

Bradavice - výrůstky na kůži, způsobené viry, jsou přenosné. 

Rakovina kůže - často se vytváří v pigmentových skvrnách (mateřských  
znaménkách), nebezpečné je časté opalování (na slunci nebo v soláriu). 

Kožní plíseň (mykóza) - nemoc způsobená kvasinkami, je přenosná. 

Lupénka - nemoc, při které se kůže zanítí. Je dědičná, není přenosná. 

 

Pokud mate možnost – vyhledejte si na internetu jednotlivá onemocnění a pročtěte si 
další informace. 

 

Učivo o kůži si taky lépe zapamatujete pomocí pohádky 😊 

 

https://www.veselepohadky.cz/byl-jednou-jeden-zivot-kuze/ 
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Dějepis 8. třída    učební plán 22. 2. – 26. 2. 2021 

 

 

Milí osmáci,  

následující text si přepište do sešitů a naučte se jej. Písemně do sešitu vypracujte 

otázky, které jsou pod textem a tyto vypracované otázky doneste do školy, ať vám 

je mohu oznámkovat. Pokud chcete, můžete mi je zaslat elektronicky na mail: 

domacipriprava@centrum.cz . Termín odevzdání vypracovaných otázek je 

pátek, 26.2.2021, protože příští týden jsou jarní prázdniny. Jistě vám nemusím 

říkat, že chci vidět odpovědi v celých větách. 😊 

 

Krátké opakování 

Během jakobínské diktatury byli zabito 29 nejznámějších girondistů, vypuklo povstání 

ve většině Francie. Jakobíni zřídili Výbor veřejného blaha a terorizovali všechny 

odpůrce a zrušili veškeré svobody a Robespierre si tím připravil vlastní rychlý konec. 

 

Text přepsat do sešitů: Boj proti hospodářskému chaosu a křesťanství 

 

Z důvodu stále probíhajícího válečného konfliktu byla vyhlášena všeobecná branná 

povinnost občanů (=občané se museli stát vojáky a připravit se na boj). Do armády se 

hlásily i ženy. Veškerý průmysl se soustředil na probíhající válku. Zbrojní zakázky 

měly přednost. Noví republikánští generálové, kteří vyšli z lidu, vrhali tisíce špatně 

ozbrojených a vycvičených nováčků bez ohledu na ztráty na životech proti nepříteli. 

Za tuto obrovskou cenu se revoluční armáda dostala z nepřátelského sevření a opět 

začala pronikat na cizí území. Byla také samozřejmě krize hospodářská. Tu se jakobíni 

snažili řešit zavedením nejvyšších cen základního zboží (=hlavně potravin) a 

stanovením nejvyšších mezd (=existovala hranice kolik mohli vydělávat). Byl zaveden 

pevný kurz papírových peněz, bohatí museli přispívat do státní pokladny, všechen 

majetek emigrantů byl zabaven a rozprodán. Jakobíni se také pokusili odstranit 

křesťanství, duchovní byli vyhnáni z kostelů. Místo toho zavedli kult Nejvyšší bytosti. 

Byl zrušen církevní kalendář. Lidé byli vyčerpáni a když se dozvěděli, že Robespierre 

chystá další vlnu poprav, tak se proti němu spikli a v Konventu odhlasovali jeho 

zatčení. Dne 27.7.1794 byl gilotinou popraven. V následujících dnes bylo popraveno 

dalších sto Robespierrových přívrženců. Jejich smrtí skončil ve Francii revoluční teror. 

K moci se vrátilo umírněné měšťanstvo, které obnovilo křesťanství a odzbrojilo 

nejnižší vrstvy pařížského obyvatelstva. Ještě několik let trvalo, než se situace ve 

Francii uklidnila. 

 

 

 

 

Otázky, pojmy, úkoly: 

1) Co je to všeobecná branná povinnost? 

2) Jak se snažili jakobíni řešit hospodářskou krizi? 

3) V jakém století byl Robespierre popraven? 

4) Co je to měšťanstvo? 

5) Čím se jakobíni snažili nahradit křesťanství? 
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Fyzika 8-.ročník  Učivo na období 22.2-26.2.2021 
Téma : Zvuk 
 

Co je to zvuk ? 
Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový 
vjem. Frekvence tohoto vlnění, které je člověk schopen vnímat, jsou značně individuální a 
leží v intervalu přibližně 16 Hz až 20 000 Hz. Mechanické vlnění mimo tento frekvenční 
rozsah sluchový vjem nevyvolává, přesto se někdy také označuje jako zvuk. 
 
Infrazvuk: 
Frekvenci nižší než 16 Hz má infrazvuk, slyší jej např. sloni.  
Ultrazvuk: 
Frekvenci vyšší než 20 kHz má ultrazvuk, který mohou vnímat např. psi, delfíni či netopýři.  
Akustika: 
Děje, které jsou spojeny se vznikem zvuku jeho šířením a vnímáním, se nazývají akustika a 
stejný název má i věda, která tyto děje zkoumá. 
Hluk: 
Hlukem nazýváme každý zvuk, který má rušivý, nebo obtěžující charakter, nebo který 
má škodlivé účinky, bez ohledu na jeho intenzitu, která v mnohých případech nehraje hlavní 
roli. Ve vnímání zvuku existují značné interindividuální rozdíly. 
 
Zdroje hluku: 

 Dopravní hluky – až 70–85 dB, automobilová, kolejová a letecká doprava. 

 Hluky ve výrobě – mechanizované nářadí, důlní stroje, strojírenství. 

 Hluky související s bydlením – technické vybavení domu, činnost osob, sanitární vybavení. 

 Hluky související s trávením volného času – sportovní události, kulturní a společenské akce. 

 
Příznaky poškození sluchu hlukem: 

 Nedoslýchavost (převodní, percepční - nitroušní) 
 Šelest ušní 
 Závratě 
 Další (bolest, teploty, ušní výtok, svědění) 

 
 
Měření hluku se provádí v zájmu ochrany lidského zdraví a přijatelných podmínek k životu. V 
obecném smyslu slova je hlukem jakýkoli nežádoucí, a tudíž potenciálně rušivý či 
obtěžující zvuk. 
 
 
Zápis do sešitu : 
Infrazvuk: 
Frekvenci nižší než 16 Hz má infrazvuk, slyší jej např. sloni.  
Ultrazvuk: 
Frekvenci vyšší než 20 kHz má ultrazvuk, který mohou vnímat 
např. psi, delfíni či netopýři.  
Akustika: 
Děje, které jsou spojeny se vznikem zvuku jeho šířením a vnímáním, se 
nazývají akustika a stejný název má i věda, která tyto děje zkoumá. 
 



Hluk: 
Hlukem nazýváme každý zvuk, který má rušivý, nebo obtěžující charakter, nebo který 
má škodlivé účinky, bez ohledu na jeho intenzitu, která v mnohých případech nehraje 
hlavní roli. Ve vnímání zvuku existují značné interindividuální rozdíly. 
 
Zdroje hluku: 

 Dopravní hluky – až 70–85 dB, automobilová, kolejová a letecká doprava. 

 Hluky ve výrobě – mechanizované nářadí, důlní stroje, strojírenství. 

 Hluky související s bydlením – technické vybavení domu, činnost osob, 

sanitární vybavení. 

 Hluky související s trávením volného času – sportovní události, kulturní a 

společenské akce. 

 
Otázky si zapiš do sešitu a odpověz : 
 

1. Jaký zvuk slyší delfíni ?____________________ 
2. Jaký zvuk slyší sloni ?_____________________ 
3. Jak se nazývá veda zabývající se zvukem ?____________________ 
4. Čím se zabývá hudební akustika ? __________________ 

 

  



Chemie 8.A – pro týden od 22.2.2021 

- nové učivo si opiš do sešitu, vypracuj zábavné úkoly a VŠECHNO  přines nebo 

pošli na mail chemienovakova@seznam.cz do 26.2.2021 

DUSÍK-  je to látka, o které jsme se už učili, když jsme probírali vzduch. Co tedy víme? 

Víme, že: 

- má značku N 

- je to plynná látka 

-  je obsažen ve vzduchu a je ho tam 78% 

- nepodporuje dýchání ani hoření 

- přepravuje se v ocelových lahvích se zeleným pruhem 

- používá se:  - jako hnojivo pro rostliny  

                       -nebo se „přifoukne“ do nádob s hořlavinami (proti vznícení plynů)                 

                        nebo do obalu brambůrků, křupek apod. 

Taky si ještě napiš, že se používá také kapalný dusík: v medicíně k „vypalování“ 

bradavic. 
Dusík nám v přírodě koluje: Představ si krávu. Ta nám dává kromě masa a kůže také 

mléko. To obsahuje bílkoviny, které se do mléka dostanou pouze z potravy krávy a to 

je rostlinná potrava (tráva). Tráva tedy obsahuje bílkoviny a ty v trávě vznikají zase 

díky dusíku, který je v půdě. Do půdy se tam dusík dostane např. odumřelými 

živočichy nebo jejich výkaly. 

 

Vypadá to složitě, ale jednoduchý koloběh je takovýto: 

Tráva (obsahuje díky dusíku bílkoviny) → trávu sežere  kráva → ta se na louce 

vykálí a dusík tak přechází do půdy → dusík z půdy potřebuje tráva k tomu, aby v ní 

vznikaly bílkoviny → trávu sežere kráva…………. A tak to jde pořád dokola  

 

Zábavný úkol č. 1 

 

V následujících větách vyhledej název chemického prvku a napiš jeho chemickou 

značku a protonové číslo 

věta název prvku značka prvku protonové číslo 

Kouzla tohoto kouzelníka byla úžasná.    

Zakladatelem řecké bajky je bohužel 

Ezop. 

   

Přemýšlím, jestli je benzin ekologický.    

Měl jsem od uhlí krásně černé ruce.    

 

Zábavný úkol č. 2 

V každém řádku vyškrtni slovo, které nepatří mezi ostatní. Napiš, proč mezi ně 

nepatří: 

a) dusík, vodík, voda, kyslík……………………………………………………. 

b) sodík, vápník, hořčík, proton…………………………………………………. 

c) hliník, kyslík, železo, zlato…………………………………………………… 
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ZEMĚPIS 8. ROČNÍK 
(úkoly na týden 22. 2. – 26. 2. 2021) 

 

 Tento týden pokračujeme další kapitolou ČR – OBYVATELSTVO 

 Udělejte zápis do sešitu podle prezentace (odkaz máte níže) nebo použijte následující snímky 

 Práci odešlete ke kontrole (osobně nebo elektronicky) 

 V případě potřeby jsem vám k dispozici na emailu zkoberska@post.cz, na FB skupině. Také si 

můžete domluvit konzultaci ve škole. 

https://www.youtube.com/watch?v=il8dypL_vMk&feature=youtu.be 

 

ČESKÁ REPUBLIKA 
OBYVATELSTVO 
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Výchova k občanství č.5 – týden 22.2.-26.2. 
8. ročník 
Téma : Podnikání 

Dnes pouze zápis -  zapiš do sešitu, vše co je podtrženo. 

 

Živnostenské podnikání, zkráceně živnost je soustavná podnikatelská činnost provozovaná 
samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.  

Fyzická nebo právnická osoba, která chce živnost provozovat, musí získat živnostenské 
oprávnění pro danou činnost. Živnostenské oprávnění se od 1. července 2008 osvědčuje 
výpisem ze živnostenského rejstříku. Kromě výpisu mohou podnikatelům osvědčit živnostenské 
oprávnění i živnostenské listy a koncesní listiny, vydané před 1. červencem 2008, pokud jsou 
údaje na nich platné. 

 

Druhy živností  
Ohlašovací živnosti 

Jsou to živnosti, které vznikají a jsou provozovány na základě ohlášení. Tyto živnosti jsou 
osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Dělí se na: 

 Řemeslná živnost – je živnost, pro jejíž získání a provozování je podmínkou buď výuční 
list, maturita v oboru, diplom v oboru, nebo šestiletá praxe v oboru. Příklady této živnosti 
představuje Řeznictví a uzenářství, Zednictví, Klempířství a oprava karoséríí, Hostinská 
činnost, Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, Vodoinstalatérství a 
topenářství. 

 Vázaná živnost – je živnost, pro jejíž získání a provozování je podmínkou prokázání 
odborné způsobilosti, kterou stanoví příloha živnostenského zákona. Příklady 
jsou Masérské služby, Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, Provádění staveb, jejich 
změn a odstraňování, Provozování autoškoly. 

 Volná živnost – je živnost,která se nazývá Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 
1 až 3 živnostenského zákona, pro jejíž získání nepotřebuje podnikatel žádnou odbornou 
způsobilost. Tato živnost obsahuje 80 oborů činnosti, z nichž si podnikatel při ohlášení 
vybere ty obory, které bude provozovat. Příklady oborů 
jsou Velkoobchod a maloobchod, Zprostředkování obchodu a služeb, Ubytovací služby, 
Výroba strojů a zařízení, Fotografické služby. 

Koncesované živnosti 

Jsou to živnosti, které vznikají a jsou provozovány na základě správního rozhodnutí. Tyto živnosti 
jsou také osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Kromě splnění odborné způsobilosti je 
podmínkou získání této živnosti (koncese) i kladné vyjádření příslušného orgánu státní správy. 
Příkladem je Provozování pohřební služby, Provozování cestovní kanceláře, Silniční motorová 
doprava. 
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Finanční gramotnost č.5– týden 22.2.-25.2. 
8. ročník 
Téma :  peníze 
Do sešitu napiš číslo otázky i otázku a do sešitu odpověz.  

1. zakroužkuj co si můžeš koupit za peníze. 

           zdraví, čas, dárek, lásku, jídlo automobil, štěstí, inteligenci, chytrost, 
dům 

2. Najdi v textu věcné chyby (označ si je) a text přepiš do sešitu tak, aby byl 

správně a dával smysl. 

 
Peníze vydělává tatínek, dozor nad jejich vydáváním má maminka. Jsou 
prostředkem, kterým platíme za zboží, tím zajišťujeme jejich mačkání. 
Hotovostní peníze jsou mince a bankovky, které jsou tištěny na kancelářském 
papíře. V České republice platíme tanzanským šilinkem.  

 
3. Napiš obvyklou cenu tohoto zboží ( můžeš i cenové rozpětí). 

Kolo 
Tenisová raketa 
Sedací souprava 
Televize 
Byt se třemi pokoji 
Vlak do Prahy 
 
 
 

 


