Materiály k samostudiu
Pondělí 8. 6. 2020
Třída 8. A

Sledujte na webu školy a přihlašujte se na online výuku jazyků!!!!
MATEMATIKA
Jednoduché slovní úlohy
Zopakuj si řešené příklady str. 150-151
ŠS 151/3
DĚJEPIS
První světová válka (1914-1918)
Začátek války
 nejprve video: Slavné dny-den, kdy....atentát v Sarajevu (Vy, co znáte
špionážní filmy, budete žasnout, jak neskutečně amatérsky byla v roce
1914 (ne)organizována ochrana následníka trůnu!!)
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-spachan-atentatv-sarajevu-28-cerven-151577
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(výpisky podle uč.156-157, piš i otázku)
Jaká událost v červnu 1914 byla záminkou k první světové válce?
Proč k ní došlo(z filmu z minulé hodiny)? //nápověda: Bylo to vážně kvůli
atentátu?//
Co (a ze kdy) je dokument začínající "Mým národům"?
Znovu si napiš rozdělení válčících stran (zde je víc podrobné a vyskytují se
zde během času poupravené názvy //trojspolek=tzv."centrální
mocnosti"+ trojdohoda="dohoda"//.
Jaký stát válčí (oproti předminulé hodině (s.154)) na jiné straně?
Na které straně bojovalo USA(až od r.1917)?
Jak se nazývají obecně místa bojů (fronty) v Evropě? Vyjmenuj je.
Na která období (fáze) se dělí první světová válka a co se v nich událo?
Pracuj s časovou osou.
Jaké byly ztráty na životech(podle států) v prvním roce války?
1

ZEMĚPIS
Učebnice str. 88
Královéhradecký kraj
*V minulé kapitole jste se dočetli, že se v Libereckém kraji rozkládá náš
nejstarší národní park – KRNAP. Ten se rozkládá i v Královéhradeckém kraji a
pokud jste byli na Sněžce, tak jste navštívili právě tento kraj. Ale kraj má i
bohatou kulturní stránku – vzpomeňte na literaturu.
Pozorně si pročtěte text a obrázky a opět pracujte s různými mapami v atlasu
ČR.
Prohlédněte si prezentaci a můžete si podle ní zapsat výpisky.
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/756
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PŘÍRODOPIS
Rozmnožovací soustava
zopakovat v učebnici strana 62 – 63
vytvořit výpisky podle osnovy :
Pohlavní ústrojí ženské - 1. Jak se nazývají pohlavní žlázy, kde jsou uloženy?
2. Vajíčka – důležité info
3. Další části vnitřního pohlavního ústrojí
4. menstruace – vypiš důležité informace
5. Co je zevní pohlavní orgán? + vypsat důležité
informace
Zjisti a napiš jak se nazývají hormony, který produkují ženské pohlavní žlázy a
jaké mají funkce
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NĚMECKÝ JAZYK
GutenTag,
1. Pracovní sešit strana 26, cvičení 3. a 4.
Hörtext:
https://www.youtube.com/watch?v=izM2aUhCvX8&list=PLGQBKSq2HITf3Px13
eDGBgmJEeXfWa3wC&index=14

RUSKÝ JAZYK (p.uč. Máchová)¨
18.lekce – názvy svátků- procvičování

1. Pracovní sešit str. 83/13 B + 83/14 – dopište názvy ruských svátků (viz učebnice

str.43)
2. Pracovní sešit str. 84/15 – doplňovací cvičení – tvary slovesa „праздновать“(oslavovat)
Výraz „високосный год“ - přechodný rok
3. Online cvičení: www.klett.cz/online-cviceni/rustina

Výběr kapitoly: 16. урок „C праздником“

RUSKÝ JAZYK (p.uč.Jurečková)

Pracovní sešity str. 79/4,5

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Dnes máme online výuku od 9.00
Opakování- minulý čas-V učebnici na s. 46 vybracujtecv. 2b- vymyslete otázku,
2c,d,e) Odpovězte na otázky v minulém čase.
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