Materiály k samostudiu
Středa 25. 3. 2020
Třída 8. A
ČESKÝ JAZYK
Dotazy, speciální úkoly a další třídnické věci řešíme na osmaa.perina@seznam.cz (heslo
k dostání na fulinova.perina@seznam.cz)
Literatura
1.
2.

Opsat bílá čítanka s.57 Karel Havlíček Borovský, s.60 Božena Němcová
Na youtube.com shlédnout: Babička celý film (1971)
Dějiny udatného národa českého díl 82+83:
Co se stalo v roce 1920?
Jaká jména českých spisovatelů (všechna) jsou uvedena v dílu 83?
První tři správné odpovědi jsou za jedničku! (poslat na fulinova.perina@seznam.cz)

MATEMATIKA
Násobení a dělení jednočlenů
do ŠS rámečky str. 120, 121/1-3
PS 111/1,2,6

ANGLICKÝ JAZYK (p.uč.Fulínová)
-

Opsat slovíčka Unit 5
PS 44/1,2

Všichni pokračují v přípravě na "Talking 3 témata", zkoušení hned po návratu do školy.
Můžete si také stáhnout aplikaci Duolingo, ve které skládáte věty a mluvíte:)

ANGLICKÝ JAZYK (p.uč.Paštová)
- uč. str 50 cv 1b přečti si text KIDS, přelož podle slovníku a podle textu doplň v prac.sešitu str 40/cv 1

DĚJEPIS

Opakování z minulého týdne podle youtube.com/Dějiny udatného národa českého díly
80+84:
1. Proč František I.nenáviděl francouzské revolucionáře? A co zavedl?
2. Co vytvořilo v roce 1848 "třaskavou směs"? Co chtěli Češi v rámci monarchie?
3. Co "vykřikoval Josef Božek v r.1815"(pouze ve filmíku)?
Správné odpovědi z Opakování z minulého týdne mi pošlete na fulinova.perina@seznam.cz,
první tři správné(!) odpovědi mají jedničku!;)
Doplňujícím studijním materiálem k Průmyslová revoluce 19.století (z pondělka 23.3.) je
na youtube.com/ Byl jednou jeden vynálezce - Stevenson, Mendel// Byl jednou jeden člověk
23.díl Jaro národů(povinně)
Západoevropské velmoci po r.1848

- Zodpovědět všechny červené puntíky na str.94-95 //=5+2 otázky (opsat otázku)//

- zodpovědět podle 95/Něco navíc: Kdo byli sipáhíové, proč a kdy se vzbouřili a jak povstání
dopadlo?

- podívat se na video Slavné dny/televizeseznam/ Korunovace královny Viktorie(28. červen
1838)
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/korunovace-kralovny-viktorie-28cerven-1838-317082

FRANCOUZSKÝ JAZYK
1) na Youtube shlédnout video 10 basic expressions with être (to be) (Easy French)
https://www.youtube.com/watch?v=km2Pq_bSOEU
a do sešitu zapsat 10 frází používaných se slovesem être
2) U s .38 -39 cv 1- zkuste připojit portréty k profesím a poté si přečtěte textíky na s. 39 a
přiřaďte je k fotkám
3) projděte si tabulky Observe: v 1. tabulce sledujte jak vyjádřit svůj názor a jak se zeptat na
názor někoho jiného, ve 2. tabulce nastudujte tvary samostatných osobních zájmen- tvary si
zapiš do sešitu

NĚMECKÝ JAZYK
Pracovní sešit strana 11, cvičení 24 a 25

RUSKÝ JAZYK (p. uč. Máchová)
Opakovat slovíčka z 16.lekce – učebnice str. 49
PS: 55/23A, 23B, 23C + 55/24
Na procvičování učiva je možné využívat online cvičení nakladatelství KLETT.
Online cičení jsou dostupná zdarma: www.klett.cz/online
Výběr učebnice: „Klassnyje druzja 3“
Výběr kapitol: „Moj gorod, Kak ty sebja čuvstvuješ, S prazdnikom“

RUSKÝ JAZYK (p.uč.Jurečková)

Udělej tato online cvičení a hned si vyhodnoť (po skončení prvního testu si zadej
„Vygenerovat další test)
http://www.klett.cz/online_cviceni_test2.php?id=da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd
80709e890e8fddac49d388d9e3162f1f0ebfbae496eae&hash=1&lang=russian&book=knac_6
&cap=16&test=2
a když už budete na stránkách Klettu, ještě toto cvičení:
http://www.klett.cz/online_cviceni_test2.php?id=da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd
80709dc51b24a1effe7608e38efb8c7e18197cb6bc529&hash=1&lang=russian&book=knac_6
&cap=16&test=253
opět si vyhodnoťte. Kde jste chybovali, přepište do sešitu.

