
8. ROČNÍK 

ÚKOLY A UČIVO NA TÝDEN OD 16. 11. – 20. 11. 2020 

 
 
 
Milí osmáci, 

 další učivo na celý týden ze všech předmětů. Při plnění úkolů postupujte podle 

zadání od jednotlivých učitelů. Nezapomeňte, že budete hodnoceni. 

Pokud budete potřebovat radu, obraťte se na vyučující, nejrychlejší odpovědi se vám 

dostane většinou na vaší FB skupině. 

S chutí do toho! 



ČESKÝ JAZYK – 8. ROČNÍK 

(úkoly 16. 11. – 20. 11. 2020) 

 

 Tento týden se podíváme znovu na skladbu. Budeme rozlišovat větu jednoduchou a 

souvětí. Také věty hlavní a vedlejší. Všechno je opakování, nic nového, bude to 

snadné. 

 Níže máte teoretický přehled základních znalostí. Zapisovali jsme si do sešitu ve 

škole, ale dost vás chybělo. Kdo nemá, udělejte si zápis. 

 Na FB skupině a v mailu najdete pracovní list, který vypracujte a odešlete ke kontrole 

a hodnocení. Pracovní list je na známku! 

 Kdo chce, může si také pracovní list vyzvednout ve škole v pondělí od 10-12 hod 

v tištěné podobě. I tištěnou podobu budete odevzdávat ke kontrole a hodnocení. 

 Pokud budete cokoli potřebovat, ozvěte se mi do skupiny FB (nebo na email) 

Věta jednoduchá a souvětí 
Věta jednoduchá 

 Věta jednoduchá obsahuje pouze jednu základní skladební dvojici (podmět a 

přísudek). 

 Případně jeden větný základ, pokud jde o větu jednočlennou nebo větný ekvivalent. 

 Např. Žáci se učí. Neviděli jsme ho už týden. Dávali to v televizi. Prší. Je mi 

smutno... 

Souvětí 

 Souvětí je spojení nejméně dvou vět jednoduchých v jeden celek. 

 Věty spolu obsahově souvisí a je mezi nimi mluvnický vztah. 

 Rozlišujeme souvětí podřadné (má jednu VH) a souřadné (více než jedna VH) 

 V souvětí rozlišujeme věty hlavní a vedlejší. 

 

Věta hlavní (VH) 

 Nezávisí mluvnicky na jiné větě souvětí, nelze se na ni zeptat. 

Věta vedlejší (VV) 

 Je mluvnicky závislá na jiné větě souvětí, lze se na ni jinou větou 
souvětí zeptat. 

Např. Žáci se učí (VH), aby uspěli u přijímacích zkoušek (VV) - Proč se žáci učí? 
Za jakým účelem? Dávali to v televizi (VH) a hlásili to v rozhlase (VH).  



8. A - MATEMATIKA - úkoly na týden od 16. 11 do 20. 11. 

 
Dobrý den! 
Tento týden se dozvíte něco o Pythagorově větě. Je pojmenovaná po řeckém matematikovi 
Pythagorovi, ten se narodil kolem roku 570 př. n. l. na ostrově Samos. 
Pythagorova věta nám pomůže určit v pravoúhlém trojúhelníku délku třetí strany, pokud dvě 
strany známe. Pokud známe v trojúhelníku všechny strany, můžeme s pomocí Pythagorovy 
věty určit, zda se jedná o pravoúhlý trojúhelník. 

 
Do sešitu si napište nadpis PRAVOÚHLÝ TROJÚHELNÍK a načrtněte obrázek a popište ho. 

 

 
c …… přepona (je nejdelší a je proti pravému 
úhlu) 
a …… odvěsna 
b …… odvěsna 

 
Do sešitu si napište další nadpis a opište vše, co je tučně. 

                             PYTHAGOROVA VĚTA. 
   Je pojmenovaná po řeckém matematikovi Pythagorovi. 
 

Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku  
se rovná součtu obsahů čtverců sestrojených nad jeho odvěsnami. 

 

  

 
Vzpomeňte si, když jsme brali obsah 
čtverce, S = a   a, dnes už byste to uměli 
napsat jako S = a2. 
 
Takže obsah čtverce nad přeponou c 
bude c2. 
A obsahy čtverců nad odvěsnami jsou 
a2, b2. 
 
Takže  
Pythagorovu větu můžeme zapsat 
jednodušeji: a2 + b2 = c2 

 

Tento týden si zkusíte podle Pythagorovy věty rozeznat, zda se jedná o pravoúhlý 
trojúhelník.  
Postup: 1) Pokud je třeba, převedeme délky stran na stejné jednotky 
               2) Určíme, která strana je přepona (vždy ta nejdelší) 
               3) Určíme druhou mocninu přepony c2 

               4) Určíme druhé mocniny obou odvěsen a sečteme je (a2 + b2) 
               5) Oba výsledky porovnáme. Pokud jsou shodné, je trojúhelník 
pravoúhlý. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotk
y 
úkol
u 
posí
lejte 
na 
e-
mail 
zs.c
hre
nko
va

@seznam.cz nebo na https://www.facebook.com/zs.chrenkova.9/ 
Pokud nemáte přístup k internetu, můžete vše napsat na papír a po telefonické 
domluvě odevzdat ve škole. 
 
 
 
 

  

Urči, zda je trojúhelník s uvedenými délkami stran pravoúhlý: 
Opište sloupec se zadáním a výpočty v posledním sloupečku.   
Poznámky kurzívou v prostředním sloupečku neopisujte, je to nápověda pro vás. 
Dopočítejte sami příklady c) až h). 
 
 

a) 4 m, 5 m, 3 m 
 

Nejdelší je 5 m, to 
bude přepona c. 
Zbyly 4 m a 3 m. To 
je odvěsna a, 
odvěsna b. 

c2 = 52 = 5 · 5 = 25 
a2 + b2 = 42 + 32 = 16 + 9 = 25 
c2 = a2 + b2  … je pravoúhlý 

b) 12 cm, 16 cm, 14 cm Nejdelší je 16 cm, 
to bude přepona c. 
Odvěsna a bude 12 
cm. Odvěsna b 
bude 14 cm.  

c2 = 162 = 16 · 16 = 256 
a2 + b2 = 122 + 142 = 144 + 196 = 340 
c2   a2 + b2  … není pravoúhlý 

c) 15 m, 12 m,  
90 dm = 9 m 
 

Převedeme 
decimetry na 
metry. Nejdelší 
strana je 15 m. 

c2 = 152 = 225 
a2 + b2 = 122 + 92 =144 + 81 = 
c2     a2 + b2  …  

d) 12 km, 5 km, 13 km  
 

c2 =  
a2 + b2 =  
c2     a2 + b2  …  

e) 7 dm, 70 cm, 14 dm 70 cm = 7 dm 
 

c2 =  
a2 + b2 =  
c2     a2 + b2  …  

f) 6 cm, 8 cm, 1 dm 1 dm = 10 cm 
 

c2 =  
a2 + b2 =  
c2     a2 + b2  …  

g) 50 m, 40 m, 30 m  
 

c2 =  
a2 + b2 =  
c2     a2 + b2  …  

h) 60 cm, 50 cm, 40 cm  
 

c2 =  
a2 + b2 =  
c2     a2 + b2  …  
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3. Anglický jazyk   VIII. tř.   16. 11. – 20. 11. 2020    Andrea Ponechalová, Ing. 

Evžen Tarasiuk 

Milí žáci, doufáme, že jste všichni v pohodě. Tentokrát bude úplně jiný úkol😊 Snad 
už lehčí a snad se vám i bude líbit. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, 
kontaktujte nás, rádi vám se vším pomůžeme. Fotografie vašich úkolů posílejte na 
Messenger nebo na e- mail a dokonce je můžete přinést osobně do školy, nejpozději 

však do pátku 20.11. 😊 

Přejeme Vám mnoho zdaru, při plnění Vašich úkolů 😊 

e- mail: andrea.ponechalova@seznam.cz, evzen.tarasjuk@seznam.cz 

Děláme vše písemně do pracovního sešitu! 
1. Odpověz na otázky.  

Your name:          How old are you: 

Your class:      Your teacher's name: 

2. Přepiš anglický text do sešitu. 

3. Přelož anglický text do českého jazyka. 

This is May. She's ten years old. She's tall and thin. She's got long brown hair. 
She's got brown eyes.  
 
She can sing and dance. She can't swim. Her favourite toy is a doll. It's pink. 
She's got a blue kite. She's got a yellow ball too. 
 
 

4. Odpověz písemně na otázky (1-10).  

1. What's her name?__________________  

1. How old is she? ___________________  

2. Has she got black eyes? ______________ 
3. Has she got short hair? ______________ 
4. Is she tall? ______________________  
5. Is she fat? _______________________  
6. Is her doll blue?  _________________  
7. Is her ball blue?  _________________  
8. Can she swim?  __________________  
9. Can she sing? ___________________  
 

  

mailto:andrea.ponechalova@seznam.cz
mailto:evzen.tarasjuk@seznam.cz


Přírodopis   8. A    16. 11. – 20. 11.2020      zadání 2 

V daném týdnu byste si měli zopakovat základní svaly lidského těla – celkem jich má člověk 

cca 600. V minulém týdnu jste si do sešitu nakreslili 2x postavu člověka, popsali a naučili 

jednotlivé svaly.  

Teď si přehled svalů a jejich funkci zapište do sešitu (viz zápis níže) – a naučte se základní 

informace o nich. Příště bude test – opakování na kosti a svaly. 

Můžete si přijít taky pro tištěnou verzi do školy – každý pracovní den od 9 – 11 h. 

Úkol (tj. v sešitě zapsaný zápis) mi přines ukázat do školy 20. 11. od 9-11 h nebo vyfoť a 

do 20. 11. pošli na mail: 

hanusova.ucitelka@seznam.cz 

Zápis do sešitu: 

Svaly 
Svaly nám umožňují pohyb. Zajišťují dýchání, činnost srdce, práci trávicí soustavy a 
další. 
 
Svaly se dělí na  
 
 Skládají se ze svalových vláken.  

 Pohyb umožňují tak, že se smršťují a natahují. Při práci využívají energii a tvoří teplo, tím se my 

zahříváme. Je důležité jíst dostatek ovoce a zeleniny, sacharidů, bílkovin a tuků, protože svaly 

berou energii z naší potravy. 

Kosterní svaly 
 Ovládáme je vůlí, upínají se ke kostem přímo nebo šlachami. 

 Nejdelší sval je krejčovský sval (vnitřní strana stehna). 

 

Hladké svaly 
 Pracují nezávisle na našem vědomí. Díky nim např. dýcháme a trávíme. 

 

Srdeční sval 
 Nemůžeme jej ovládat vůlí, nejdůležitější sval v lidském těle. 

 Pracuje celý náš život. Pumpuje krev do těla. 

 

 Na hlavě máme umístěno zhruba 30 malých svalů, které pohybují kůží, můžeme se smát, mračit a 

vyjadřovat další pocity (mimické svaly). 

 
 

 

  

kosterní svaly – příčně pruhované 

hladké svaly 

srdeční sval 
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ZEMĚPIS 8. ROČNÍK 

(úkoly na týden 16. 11. – 20. 11. 2020) 
 

 Pokračujeme v tématu Evropa, tentokrát zkusíte pracovat samostatně 

 Minule jsme si představili státy jižní Evropy. Vyberte si jeden stát a pokuste se o něm zjistit 

více podrobností. Vše mi zpracujte do referátu, za který budete hodnoceni.  

 Práci můžete zpracovat buď elektronicky (zašlete mi do emailu nebo do FB skupiny), nebo ji 

vypracujte do sešitu a vyfoťte a taktéž pošlete na moji emailovou adresu nebo do skupiny. 

 

Postupujte podle těchto bodů (zaměřte se především na bod 10): 

1. Název státu 

2. Hlavní město 

3. Počet obyvatel 

4. Rozloha 

5. Úřední jazyk 

6. Měna 

7. Náboženství 

8. Státní zřízení 

9. Přírodní podmínky (např. významné řeky, hory, jezera, sopky apod.) 

10. Kulturní památky (např. významné stavby, zvyky, stravovací návyky, národní jídla a jiné 

typické věci, výrobky, firmy pro tuto zemi) 

11. Významné osobnosti 

12. Další zajímavosti 

 

Pro jistotu znovu přehled států jižní Evropy, ze kterých můžete vybírat: 
Španělsko 

 

Malta 

 

Portugalsko 

 

Kypr 

 
Itálie 

 

Řecko 

 
Vatikán 

 

Andora 

 

San Marino 

 

Monako 

 

 



8.ročník fyzika učivo na období od 16.11 – 20.11.2020 
Téma :   Opakování mechanická práce . Nové učivo výkon. 
Opakování učiva : 
Člověk nebo stroj (těleso) koná mechanickou práci, jestliže působí silou na jiné 
těleso a přemisťuje ho ve směru působící síly. 
Konání mechanické práce je tedy podmíněno silovým působením na těleso a 
pohybem tělesa.Posune-li se těleso působením stálé síly F, která působí rovnoběžně 
s trajektorií, po dráze s, určíme mechanickou práci. 
Mechanická práce: 
Značka  :              W  
Jednotka :            1J (Joule. čti džaul) 
Vzorec     :             W = F . s [J]   
Zapiš si do sešitu učivo, vzorový příklad a vypočti samostatně příklady do 
sešitu. 
Výkon 
V praxi často posuzujeme činnost strojů a lidí nejen podle velikosti práce, ale i podle 
doby, za kterou se práce vykoná. Zavádíme novu fyzikální veličinu výkon. 
Výkon : 
Značka :                P 
Jednotka               1W (Watt) 
Vzorec :             P =  W : t         
Výkon určíme, jestliže vykonanou mechanickou práci W , dělíme časem t , za 
který byla práce vykonána. 
Vzorový příklad : 
Jeřáb zvedl těleso do výšky za t=35 sekund. Vykonal přitom mechanickou práci w= 
3500 J. 
Jaký má jeřáb výkon ? 
W = 3500 j 
t = 35 s 
P = ? (W, watt) 
------------------------- 
P = W : t =   3500 :35 = 100 W 
Jeřáb má výkon 100 W. 
Vypočti samostatně příklad pro výkon. 

1) Jeřáb zvedl těleso do výšky za t=50 sekund. Vykonal přitom mechanickou práci  

w= 4500 J. 

Jaký má jeřáb výkon ? 
Zopakuj si přklady pro mechanickou práci (vypočti do sešitu): 

2) Jak velkou mechanickou práci vykonáme, jestliže posuneme těleso po dráze s=150m 

silou o velikosti F=4000 N? 

3) Jak velkou mechanickou práci vykonáme, jestliže posuneme těleso po dráze s=500 m 

silou o velikosti F=3000 N? 

  



CHEMIE od 16.11.2020 

 

Milí osmáci, napište si do sešitů nové učivo VZDUCH. Piš jen to tučné. 

 

Úkoly piš na mail chemienovakova@seznam.cz nebo přes paní učitelku třídní nebo přines do 

školy. 

Pokud si pro učivo nebo úkoly potřebuješ přijít osobně, jsem ve škole každý pracovní den 

(6,30-14,00), tak mi jen napiš, že chceš přijít a já ti odpovím. 

Zápis v sešitě a úkoly přines nebo pošli do 20.11. 

Pokud do 18.11. nepošleš nebo nepřineseš úkoly z minula, píšu ti za 5. 

 

Vzduch je složen z kyslíku, dusíku, vzácných plynů, oxidu uhličitého, vodní páry a 

jiných sloučenin, které se do vzduchu dostanou např. spalováním 

 

Kyslík – je ho ve vzduchu 21 %, značka O 

Kyslík podporuje: dýchání, hoření, tlení (tleje tráva a listí), hnití (hnije maso) a korozi 

(koroze nebo rezavění – koroduje nebo rezaví třeba železo) 

 

Úkol 1) – napiš aspoň 3 příklady: kdo kyslík používá (např. která povolání) – přines, pošli do 

20.11. 
 

Dusík – je ho ve vzduchu 78%, značka N 

Dusík  nepodporuje: dýchání ani hoření 

Dusík se používá k výrobě hnojiv, výbušnin, do nádob s hořlavinami nebo se přifoukne 

do balíčku chipsů, křupek apod. 

 

Úkol 2) – napiš: Proč se asi dusík přifoukne do balíčku s chipsy? – přines, pošli do 20.11. 

 

Vzácné plyny – ve vzduchu jich je 1%. Patří tam: He – helium, Ar – argon, Kr – krypton, 

Xe – xenon, Rn- radon 

Většina při elektrickém výboji svítí – neonové reklamy 

 

Oxid uhličitý – je ho ve vzduchu 0,03%, vzoreček CO2 

Oxid uhličitý nepodporuje hoření ani dýchání  

Používá se: 

- do hasicích přístrojů 

- do nápojů (pivo, sekt, sodová voda) – to jsou ty bublinky 

- k chlazení 
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Dějepis 8. třída 
Anglie a Velká Británie v koloniích 

 

Vzpomínáte si, že první anglickou kolonií v Severní Americe založil sir Walter Raleigh (vóltr 

róli) a pojmenoval ji na počest panovnice Virginie. 

Také si vybavujete, že do zámořských objevů se Anglie zapojila až poté, co porazila armádu 

konkurenčního Španělska. 

V zámořském obchodě však vedla konkurenční boj ještě s Nizozemím a Francií. 

Od poloviny 17. století stály proti sobě již jen Anglie a Francie. 

Kolonie byly bohaté na suroviny, zemědělské plodiny, na druhé straně byly odbytištěm pro 

vlastní výrobky.   

Život v koloniích v neznámých zemích byl nebezpečný. Byla těžká nejen první zima. Většinu 

vystěhovalců tvořili nejen dobrodruzi, ale převážně zločinci a trestanci. Dále pak protestanti, 

kteří z náboženských důvodů opouštěli své rodiště. 

Důvodem k vystěhování byl také nedostatek půdy. Většinou mladí muži opouštěli Evropu. 

V koloniích byl (velký) nedostatek žen. 

Protože protestant byl znalý bible, zakládal v Americe školy a roku 1636 založili univerzitu. 

Harvard. 

V nových osadách se dařilo zemědělství, zakládání farem. 

Ze zámořského obchodu Evropa bohatla. Z Evropy se vyvážely do Afriky levné šperky, 

zbraně. Evropané vyváželi z Afriky do Ameriky otroky. Z Ameriky se do Evropy dovážel cukr, 

káva, bavlna, tabák. 

 

OTÁZKY 

Které státy představovaly pro Anglii (později Velkou Británii) konkurenci v zámořském 

obchodě? 

Proč byl vývoz výrobků tak důležitý? 

Komu původně patřila půda v Americe? 

Jaké bylo postavení žen v koloniích? 

Kdy a proč byla v Americe založena univerzita? 

 

  



Správa severoamerických kolonií 
 

Jak víme, volební právo bylo v Británii omezeno vysokým cenzem, týkalo se jen bohatých  

občanů.  

V koloniích byl majetkový cenzus mnohem nižší. Volební právo mělo velké procento  

plnoletých mužů. Ženy volební právo neměly. 

Každá kolonie měla svůj volený sněm, který ji spravoval. V čele stál králem jmenovaný  

guvernér. 

O důležitých otázkách rozhodoval parlament v Londýně, to vyvolávalo v Americe stále větší  

nespokojenost, čím více bohatly kolonie. Navíc britské kolonie byly stále více pod tlakem  

rozvoje řemesel a průmyslu ze strany Británie. 

Británie tlak zvyšovala. 

Poslední kapkou bylo zavedení dovozních cel, roku 1773 vypuklo povstání. 

Roku 1774 se ve Filadelfii sešli zástupci, kteří se rozhodli pro odtržení kolonií od Velké  

Británie. O rok později, roku 1775, začala válka. Dobrovolnická armáda postavila do čela  

George Washingtona. 

4. července 1776 přijali Prohlášení o nezávislosti a amerických osad. 

V roce 1783 uznala Velká Británie nezávislost Spojených států amerických. 

Roku 1789 byl zvolen presidentem Spojených států George Washington.  

 

OTÁZKY 

V čem se lišilo volební právo ve vlastní Británii a v koloniích? 

Jak probíhal boj o nezávislost? 

 

 

  



NĚMECKÝ JAZYK  8.A (pan učitel Mandalinič) 

 

PŘELOŽTE TEXT 

Meine Familie 

 

Ich hei3e Corinne Wagner, wohne in München. Ich bin 14 Jahre alt.  

Mein Vater hei3t Bruno.  

Meine Mutter hei3t Helene und kommt aus Frankreich. 

Mein Bruder ist Patrik, er ist 12 Jahre alt. 

Mein Opa wohnt auch hier. 

Und dort ist auch meine Katze. 

Mein Hund Oskar ist noch klein. 

 

 

Hledej členy rodiny, tvoř krátké věty se slovy 

S C H W E S T E R T 

O O N K E L A L A O 

M U T T E R N T T C 

A S X O V A T E R H 

M I B R U D E R I T 

A N C O U S I N E E 

G R O S S V A T E R 

 

ZOPAKUJTE SI ČASOVÉ ÚDAJE 

 

  



NĚMECKÝ JAZYK (pan učitel Pavelka) 

STUDIJNÍ OPORA PRO 8. ROČNÍK (16. – 20. 11. 2020) 

 

 informace si zapište/vytiskněte/naučte se 

 cvičení vyplň, vyfoť a pošli mi na mail, mess, FB ;)  

 pokud bys něčemu neporozuměl/-a, neváhej mě kontaktovat 

 

MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN 

( PLURAL ) 

 
Rozlišujeme číslo: 

jednotné – SINGULAR  

množné – PLURAL  

Pro tvoření plurálu v němčině neexistuje univerzální pravidlo.  

Odlišnost od singuláru zaručují koncovky, popř. přehláska kmenové samohlásky. 

V 1. pádě množ. čísla je člen určitý pro všechny rody DIE. 

 

Podle koncovek rozlišujeme 5 typů: 

 

1. - e 

Typická koncovka pro rod mužský, vyskytuje se též u středního rodu, vzácná je u rodu 

ženského. Bývá kombinována s přehláskou. 

der Tag - die Tage 

der Hund – die Hunde 

der Sohn - die Söhne 

das Heft - die Hefte 

die Maus - die Mäuse 

 

2. - (e)n 

Typická koncovka pro rod ženský, méně častá pro rod mužský, výjimečná u rodu středního. 

die Katze - die Katzen 

die Tasche – die Taschen 

die Lehrerin - die Lehrerinnen 

der Junge - die Jungen 

 

3. – er 

Typická koncovka pro rod střední, vzácná u rodu mužského, bývá kombinována s přehláskou. 



das Kind - die Kinder 

das Bild - die Bilder 

das Buch - die Bücher 

das Haus - die Häuser 

 

4. – s 

Zkratky, zkratková slova, mnohá cizí slova, německá podst. jména zakončená na samohlásku, 

označení rodin. 

das Auto - die Autos 

die Oma - die Omas 

Wagner – Wagners 

 

5. bez koncovky 

Většina podst. jmen končících na -el, -en, -er, -chen, -lein, bývá kombinováno s přehláskou. 

der Pinsel - die Pinsel 

die Mutter - die Mütter 

das Mädchen - die Mädchen 

 

Ergänze Pluralformen! Doplň tvary mn. čísla! 

ein Heft - drei…………… 

eine Tasche - vier………….. 

ein Buch - elf……………… 

eine Maus - zwei……………… 

ein Hund - sieben…………… 

ein Junge - sechs…………….. 

ein Haus - zehn …………… 

ein Auto - fünf……………… 

ein Haus - acht……………. 

ein Bild - neun……………. 

ein Pinsel - zwanzig…………… 

eine Katze - drei…………….. 

  



Finanční gramotnost 

Ahoj milé děti 

Mám pro Vás jednoduchý úkol do FG. 

Myslím, že to není nic těžkého.                                                                                                                               

Pozor!!!!!! – úkol mi pošlete do pátku 20. 11. – bude známka (kdo nepošle má 5). Posílejte na email – 

osmickageb@seznam.cz, Messenger, nebo donést do školy, kdy to Vám pisnu   - nic jiného nebudu nikde hledat 

Vymysli smysluplný článek, kde použiješ všechna slova, která jsou uvedena. 
Článek musí mít minimálně 8 vět, které spolu souvisí a navzájem na sebe 
navazují. Už jsme to několikrát dělali.  
 
peníze, banky, hypotéka, škola, auto, maminka, dovolená, rozpočet, nákup, 
letadlem 
 
Napiš pouze článek, ofoť a pošli. Zadání neopisuj. 

 
 

  

mailto:osmickageb@seznam.cz


Výchova k občanství 

Ahoj milé děti 

Mám pro Vás jednoduchý úkol do Vo. Přečti si otázky a odpovídej. Odpovědi piš do sešitu a potom mi je pošli. 

Téma: vlastnictví 

Myslím, že to není nic těžkého.                                                                                                                               

Pozor!!!!!! – úkol mi pošlete do pátku 20. 11. – bude známka (kdo nepošle má 5). Posílejte na email – 

osmickageb@seznam.cz, Messenger, nebo donést do školy, kdy to Vám pisnu   - nic jiného nebudu nikde hledat 

 

V tomto pracovním listě budeme opakovat finanční matematiku a budeme se 
zabývat osobním, ale i rodinným rozpočtem. Přemýšlej a počítej. 
Osobní rozpočet 
Úkol č.1 
Adam má k 30.9. naspořeno 250 kč, od rodičů dostává 180 kč kapesného měsíčně. 
Zároveň za měsíc utratí 120 kč.  
Bude moci utratit za vánoční dárky 400 kč? 
Úkol č.2 
Jana chodí do 9 třídy. Od rodičů dostává týdně 200 Kč a od dědečka 100 kč. Za 
mobil utratí měsíčně 120 Kč, za kino 180 Kč za časopisy 65 Kč, svačiny ji vyjdou 120 
Kč týdně a jiné výdeje 120 měsíčně.  

1. napiš přehledně pod sebe měsíční výdeje a příjmy  

příjmy                               výdaje 

 

 

2. s jakým rozpočtem hospodaří?  

(vyrovnaný-?, přebytkový-?, schodkový-?) 

 

Rodinný rozpočet 
Úkol č.3 
Tatínek a maminka měsíčně dostanou mzdu ve výši 42 000 Kč. Bydlí ve svém domě 
a náklady na bydlení a energie jsou 15 000 Kč, za jídlo vydají 12 000 Kč měsíčně. 
Ostatní výdaje jsou ve výši 11 500 Kč. 
Za jak dlouho si mohou dovolit koupit televizi za 13 000Kč? 
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