
6. zadání: Samostatná práce VIII. třída 

 

 Ve složce, kterou jste obdrželi při odevzdávání materiálů ke kontrole, byly vloženy i 

prázdné listy s hlavičkou pro samostatnou práci. 

 Na tyto listy vypracujete úkoly do jednotlivých předmětů podle níže uvedeného zadání. 

 Práce budou psané rukou, ne na počítači. Stejně tak případné obrázky budou kreslené 

ručně. 

 Vypracované samostatné práce si ponecháte doma do další kontroly. 

 

Německý jazyk  

Napiš německy mail člověku z německy mluvících zemí včetně oslovení (jméno si můžeš 

vymyslet). Představ se (jméno, bydliště, věk, oblíbená barva, záliby) a následně i svou rodinu 

(sourozence, rodiče, případně prarodiče) a pokud máš uveď i domácí mazlíčky (používej 

sloveso haben a 4. pád). Můžeš i napsat co bys chtěl/a dělat o prázdninách (vazba: In den 

Ferien möchte ich…). Nezapomeň se rozloučit. Mail můžeš doplnit i ilustrací. 

 

Anglický jazyk 

Zadání: 

Vypracuj projekt týkající se hrdinů. Tvým úkolem bude napsat referát o jakémkoli 

hrdinovi/hrdince (může to být historický hrdina, jako byl např. Král Artuš nebo Robin Hood, 

ale také novodobí hrdinové např. z Marvelu atd. – fantazii se meze nekladou).  

Nadpis bude jméno tvého vybraného hrdiny/hrdinky.  

Tvůj referát bude napsaný samozřejmě anglicky a měl by být alespoň na půl strany A4.  

Zde je pár nápadů, o kterých se v referátu můžeš zmínit: 

 Who is he/she? 

 Where is he/she from? 

 Why is he/she a hero/heroine? 

 Who does he/she fight against? 

 What are his/her superpowers? 

 What weapon does he/she use? 

 How does he/she look like? 

 Does he/she wear a special costume?  

Nezapomeň, pokud budeš psát o již mrtvém hrdinovi, musíš psát v minulém čase. Pokud 

budeš psát o hrdinovi, který stále žije, budeš psát v čase přítomném i minulém. 

Pokud budeš potřebovat ještě nějakou inspiraci, můžeš se podívat do učebnice na str. 52, kde 

je zpracovaný referát o Robinu Hoodovi.  

!!!!!POZOR!!!!! – ne, že referát okopírujete z anglické wikipedie nebo z google 

překladače. K práci můžete použít internet, ale ne, že internet udělá referát za vás!!!!! 

😊  



FYZIKA 

Téma samostatné práce je – Elektrický proud. 

Můžete psát: 

 o osobnosti fyziky, jejíž jméno souvisí s elektrickými jevy (André-Marie Ampére, 

Georg Ohm, Alessandro Volta,……) 

 o přístrojích a zařízeních, které souvisí s elektrickými jevy 

 jaké nebezpečí hrozí v souvislosti s elektrickým proudem 

 zamyšlení, jaké by to bylo, kdyby přestala elektřina fungovat 

Text můžete doplnit i obrázky. 

Můžete použít učebnici, literaturu, vlastní zkušenost i internet. 

 

Matematika  

Referát na téma: Můj reálný finanční rozpočet ve 25 letech (úvaha) 

 

Český jazyk  

Slohová práce 

Recenze oblíbeného filmu 

/ film, který jsi viděl v březnu nebo dubnu 2020/ 

- Rozsah max. 30 vět  

- Nezapomeň zhodnotit děj, na zmínku o autorovi, na zhodnocení díla, hudby, hereckých 

výkonů a doporučení pro dalšího diváka/ můžeš se inspirovat v učebnici na str. 151-153/ 

 

 

Dějepis  

Vypracuj referát na téma: 

 František Josef I./ nejdéle vládnoucí panovník v habsburské monarchii/ 

- zaměř se na tyto body – z jakého rodu pocházel, osobní život/ vztah s Alžbětou 

Bavorskou/, vzdělání Františka Josefa I., co znamenalo vydání tzv. Říjnového diplomu 

pro jeho vládnutí, co znamenalo vznik Rakouska-Uherska 

- - doplň obrázkem mapy – učebnice na str.98, ve které zakreslíš území rakouské a 

uherské části monarchie po roce 1867 

- Rozsah A4 max. + nakreslená mapka 

- Pracuj s pomocí učebnice, informace můžeš čerpat na internetu/ nezapomeň uvést 

zdroje, ze kterých jsi čerpal/ 

 



Zeměpis  

Zadání: Vypracuj krátký referát na téma „Černobyl“. 

 

 

Přírodopis 

 
První pomoc - referát 

 krvácení – druhy krvácení a způsob zastavení krvácení 

 umělé dýchání z plic do plic 

 nepřímá masáž srdce 

 

 

 

Chemie 

 
Emil Votoček - referát 

 životopis 

 české chemické názvosloví 

 

 

  

 

 

 

 

 


