
 

Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 4.6. 2020 

Třída 8.B 

 

 

ČESKÝ  JAZYK 

ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE) – ČTVRTEK 4. 6. 2020 

I. kontrola zadání ze dne 2. 6.  

1. PS str. 40/cv. 1 

 

2. PS str. 41/ cv. 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Nové zadání 

1. Vypracuj do SŠ 

 

2. Písemně do SŠ 

 

b) Urči poměry mezi větami souřadně spojenými. 

a) Urči, zda jsou souvětí souřadná nebo podřadná. 

b) Které přísloví vystihuje smysl výše uvedeného textu? 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Anglický jazyk – (Panošová) 4. 6. 2020 

Dnes pouze pracovní sešit: s. 51/5, 6 

Na procvičení slovní zásoby doplňovačka s. 52/1 



Kontrola PS 51/4 (zadáno 2. 6.) 

 

Ful.: 

 Probíhá online výuka angličtiny podle harmonogramu na stránkách školy dvakrát 

týdně - pro všechny osmé třídy(odděleně) ji vede p.uč.Šulová.(Heslo a přístup na 

webu školy). 

 Kdo se z různých důvodů neúčastní ONLINE výuky, vypracuje(ostatní nemusí):   

Přečti si text o Rosy (uč.s.74) a odpověz na otázky 74/2, snaž se do sešitu formulovat celé 

(anglické!) věty. zkus vymyslet, jak bude příběh pokračovat(75/3a). 

 

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-atentat-v-
sarajevu-28-cerven-151577 
 

 
(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. 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-spachan-atentat-v-sarajevu-28-cerven-151577
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-spachan-atentat-v-sarajevu-28-cerven-151577
http://nápověda/


 Jaké byly ztráty na životech(podle států) v prvním roce války? 

 

 

PŘÍRODOPIS 

Téma: Dýchací soustava – opakování 

1) Řešení z 2.6.: 
Podvěsek mozkový se nazývá hypofýza, řídí funkci jiných žláz s vnitřním vyměšováním , 

produkuje několik hormonů (např.růstový, oxytocin-hormon lásky,též urychluje porod atd.) 

Epifýza se nazývá česky šišinka a  řídí cyklus bdění a spánku . Štítná žláza ovlivňuje látkovou 

přeměnu, produkuje hormon thyroxin. Její onemocnění  při  nedostatku jodu způsobí vznik 

strumy (volete).  

Příštitná tělíska řídí hospodaření  s vápníkem a fosforem . 

 Nadledviny produkují hormon adrenalin, který připravuje tělo k fyzické i psychické zátěži . 

Inzulin je produkován slinivkou bříšní. Reguluje množství cukru v krvi. Hormony pohlavních 

žláz  řídí činnost pohlavních orgánů a vývoj ženských a mužských pohlavních znaků  . 

 

2) Dnešní téma souvisí i s tématem Člověk a zdraví. Znovu si přečti článek Onemocnění 

dýchacích cest na str.35. V současné situaci se tento text stal značně aktuální. 

 

3) Do sešitu zapiš nadpis  Onemocnění dýchacích cest  a opiš text s doplněnými výrazy: 

 

Většina onemocnění dýchacích cest se přenáší ………………………… ………………………. . 

Kapénky jsou ………………………………….. . Dostávají se do vzduchu při ………………………. 

………………………………………….. . Jiní lidé je ze vzduchu ………………………………. Pokud 

kapénky obsahují ………………………. …………….., mohou u lidí, kteří je vdechli, způsobit 

…………………….. . Epidemie znamená, že ……………………………………………………………… . 

Pokud tato epidemie zasahuje do více kontinentů, hovoříme o …………………………… . 

 

4) Odpověz písemně na otázku v úkolu v hnědém rámečku dole na str.35. Dnes to bude 

pro tebe hračka, ale uvědom si, že ohleduplné chování platilo i dříve a mělo by platit 

stále i v budoucnu. 

 

FYZIKA 

Do sešitu: 

Výsledný odpor rezistorů spojených za sebou (sériové zapojení) 

Učebnice str. 146 -147 
Nastudujte si, vypište podstatné informace a celý výkladový příklad na str. 147 
 


