Materiály k samostudiu
Pondělí 15. 6. 2020
Třída 8. A

Do 30.6. si zorganizujte VYKLIZENÍ ŠATNÍ SKŘÍŇKY (viz mail z 10.6. v třídním
mailu) + ideálně i odevzdání klíčku tř.učitelce. Odevzdávání (a přebírání
kompletní sady učebnic do dalšího ročníku) proběhne v září.
Chodíme do školy i jedeme online(jazyky!) Sledujte web školy!

MATEMATIKA
Vyjádření neznámé ze vzorce
ŠS 154/2 nezapomeň označovat neznámou a zapisovat EÚ
DĚJEPIS
První světová válka (1914-1918)
(uč.158 - 159)
Dnes trochu výpisky a trochu koukáte - prosím dodržte posloupnost videí, i když
jsou (záměrně) chronologicky naruby.



(uč.) Jak se říká 1.světové válce....z______á
Podle videa (Slavné dny/bitva u Verdunu) si napiš, v čem vidíš hlavní
problém bojů za první světové války

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-bitva-uverdunu-151797
Dál si zapiš podle učebnice (158-159):




Kdy byla bitva u Verdunu (tomuto bojišti také velmi smutně vojáci
přezdívali "mlýnek na maso") a kdy bitva na Sommě.
Jaké nové zbraně a bojové prostředky byly používány při bojích na zemi,
ve vzduchu a na moři?
K čemu hlavně sloužila letadla?
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Co je "Tlustá Berta"?
Co je námořní blokáda a jak na ni Německo odpovědělo?
Kdy a proč vstoupily USA do války? (168/malá dvojka nebo z filmu z
minulé hodiny)
Vygoogli, proč se tanku říká "tank"
a méně veselé - vygoogli, co je "yperit", proč (a od kdy) se mu tak říká a
jaké má účinky....
Končíme s posledním videem..."v každé temnotě lze najít kousek
dobrého".....(Slavné dny/vánoční příměří)

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vyvrcholilo-vanocniprimeri-25-12-1914-152817
ZEMĚPIS
Kraj Vysočina (Uč.str. 93)
*I tímto krajem probíhá historická hranice mezi Čechami a Moravou.
*Už podle názvu vám je jasné, že převážná část kraje bude mít nadmořskou
výšku nad 200 m n.m.
*Krajem prochází hlavní evropské rozvodí, řeky odvádějí vodu z našeho území.
*Zároveň je tu významná bramborářská oblast... - to vše se dozvíte v textu,
mapách a následující prezentaci
*Které památky kraje jsou na seznamu UNESCO? Zkontrolujte si je podle mapky
Památky v atlasu na str. 26
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/770
25
PŘÍRODOPIS
Vývin lidského jedince – oplodnění a nitroděložní vývin
 přečíst v učebnici strana 63 – 65
 poslechni si výklad
https://www.youtube.com/watch?v=Rq11NC1W3lw&list=PLu9YmWHGvyyv_Fh
ObYocwjXMlPy_jEkDt&index=19
 vytvoř výpisky podle učebnice + výkladu
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NĚMECKÝ JAZYK
GutenTag,
Do sešitu si napište : Lektion 3, Datum, Téma: Wohinkommt ….? Wosteht …?
1. Učebnice str. 36, cvičení 15 – napiš do sešitu dvojice otázek a odpovědí.
Poslech:
1. Super EasyGerman 38 GermanPrepositions: AN
https://www.youtube.com/watch?v=58U2IvsjSrk
Hört gut zu! Wannbenutzt man DATIV undwann AKUSSATIV? Wo?/ Wohin?

RUSKÝ JAZYK (p.uč. Máchová)
18.lekce – Procvičování
1. Pracovní sešit: str. 85/19, str. 86/20, str. 86/21
2. Institut jazykového vzdělávání – www.ijv.cz/jazykove-kurzy-rustiny
Online testy – ruština (1. a 2.část)
Zjistěte, jak jste na tom!
Po dokončení bude test automaticky vyhodnocen.
FRANCOUZSKÝ JAZYK
Na webu školy, sledujte rozvrh pro online hodiny
V učebnici na s. 50 udělejte cv. 1a, nejdříve doplňte do sloupce „Moi“ co jste
dělali o víkendu, poté si pusťte poslech a zaškrtněte v kolonce Guillaume, co
dělal o víkendu on. Nahrávku najdete na vašem třídním emailu, kdo by ji
nemohl najít, napíše si o ni mně.
cv. 1b, znovu si poslechněte a vyberte správnou odpověď.
cv. 1c- ve větách podtrhněte passé composé a napište infinitiv
plnovýznamového slovesa.
RUSKÝ JAZYK (p.uč.Jurečková)
Prac. seš. 79/6, 80/7
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