
 

Materiály k samostudiu 

Pátek 15. 5. 2020 

Třída 8. C 

 

ČESKÝ  JAZYK 

 

Řešení ze 13.5. 

1.  

Šmoulinka (Po) sbírala (Př) na paloučku (Pum) pestrobarevné (Pk) kytičky (Pt). Koumák (Po) vynalezl 

(Př) nový (Pk) stroj (Pt) na praní (Pk).  

Gargamel (Po) chystal (Př) tajný (Pk) plán (Pt). Naplánoval (Př) přepadení (Pt) (on – nevyjádřený). 

V noci (Puč) se tiše (Puz) přiblížil (Př) ke spícím (Pk) šmoulům (Pt). (on – nevyjádřený) 

Jeho (Pk) věrný (Pk) kocour (Po) ho (Pt) následoval (Př). Azraela (Pt) ucítil (Př) šmoulí (Pk) pes (Po). 

Psík (Po) se probudil (Př). Zburcoval (Př) celou (Pk) vesnici (Pt) (on – nevyjádřený). A všichni (Pk) 

šmoulové (Po) utekli (Př).  

 

2. 

Štěpán zaspal. (PKs, PUČ) – Malý Štěpán včera zaspal.  

Honil po dvoře. (Po vyjádřený, PT) – Petr honil slepice po dvoře.  

Jablka opadala. (PKs, PUM, PUČ) – V září červená jablka opadala na zahradě.  

Počasí je nepříznivé (PUČ) – Počasí je dnes nepříznivé.  

Mařenka jede. (PK, PUZ, PT) – Malá Mařenka jede rychle na kole.  

 

 

Dnes výjimečně mluvnice místo literatury: 

ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY – PROCVIČOVÁNÍ 

1. Oprav si zadání z minulé hodiny podle řešení. 

2. Nastuduj na internetu latinské názvy větných členů, názvy si zapiš do sešitu. 



3. Vyplň křížovku. 
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4.
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3. Větný člen závislý na podstatném jménu …

4. Větný člen, který se latinsky nazývá ADVERBIALE… 

5. Určete podtržený větný člen – Včera USA prohrálo s Finskem.

6. 

7. Větný člen, který se latinsky nazývá ATRIBUT…

8. Podmět latinsky …

Určete podtržený větný člen – Úbočí hor se pokryje prvním sněhem.

Větný člen, který závisí na slovesu a ptáme se na něj pádovými otázkami (kromě 1. a 5. p.)

Určete podtržený větný člen – V České republice máme základní, střední a vysoké školy.

 

Tajenka: ………………………………. 

Napiš všechny informace, které víš o tajence:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

pí. uč. Fulínová  

 Poslechni si příběh, jak to dopadlo s antilopou podle cecko.perina@seznam.cz 

 Uč.69/5 přepiš do sešitu 

 Vytvoř rady podle 69/6 (napiš do sešitu) 

     pí. uč. Šulová 

 
V pracovním sešitě vypracujte na s. 51 cv. 6 a na s. 52 cv. 1 

Procvičte si slovní zásobu 5. lekce / Culture, D Kids 

V úterý nás čeká opět online výuka od 11.00 

Přihlaste se pomocí odkazu níže: Michaela Šulová is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: English 8. C Peřina 



Time: May 19, 2020 11:00 AM Prague Bratislava 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/73233136133?pwd=ZTJXM0FqM3dpd1VQS0thcTljNEVvdz09 

Meeting ID: 732 3313 6133   Password: 5Nf7MZ 

 
       

NĚMECKÝ  JAZYK 

pí. uč. Tenglerová  

Guten Tag! 

Wir üben die Grammatik  

1. V pracovním sešitě vypracujte na straně 24, cvičení 28, 29 – postupujte podle instrukcí 

2. V pracovním sešitě vypracujte na straně 24, cvičení 30 – opakování minulého času – Perfekt 

(zopakujte si tvoření min. času Perfekt a časování pomocných sloves – haben a sein.) 

3. Němčinu ukončete krátkými videi, která na sebe navazují  

https://learngerman.dw.com/en/hallo/l-37250531 

              https://learngerman.dw.com/en/kein-problem/l-37251054 

              https://learngerman.dw.com/en/wichtige-nummern/l-37269501 

 

pí. uč. Hellerová 

Vazba gibt es – je, nalézá se, nachází se, existuje 

př. Gibt es hier eine Post? – Ja, in der Jakoberstraβe, neben dem Kino. – Nachází se tu 

pošta? – Ano, na Jakoberstraβe, vedle Kina. 

- Překlad + odpověz podle mapy v učebnici na stránce 8 

- Gibt es hier ein Kaufhaus? –  

- Gibt es hier eine Bank? -  

- Gibt es hier einen Park? –  

 

 

RUSKÝ  JAZYK 

      1.   Slovní zásoba – 18.lekce – str. 71 v učebnici 

1. Práce s textem – učebnice str. 64/3 A – čtení, ústní překlad se slovníkem 
2. Učebnice str. 64/3 B – vypište z textu zeměpisné názvy (do sešitu) 

 

 

 

https://learngerman.dw.com/en/hallo/l-37250531
https://learngerman.dw.com/en/kein-problem/l-37251054
https://learngerman.dw.com/en/wichtige-nummern/l-37269501


FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Dnes je online výuka přes web zoom.us od 12.00,  

Přihlaste se pomocí následujícího odkazu: 

https://us04web.zoom.us/j/73420120843?pwd=bUFmV205ZGt6eklYWVRIR2p2WHdpdz09 

Meeting ID: 734 2012 0843 

Password: 4DNpjR 

Michaela Šulová is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: Le Francais 8eme Peřina   

Le passé composé 

Time: May 15, 2020 10:00 AM Prague Bratislava 

 

ZEMĚPIS 

Praha 

*Prohlédněte si následující prezentaci (Praha - Cestovní ruch), čísla nejsou aktuální, ale velké změny 

nejsou. Po prohlédnutí si zkuste vyplnit pracovní list – další prezentace. Na konci máte řešení. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/129108 – Cest.ruch 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/29267 – bohužel jsem 

video nenašla, i tak jsou informace zajímavé 

 

FYZIKA 

Do sešitu si napište:  

Měření elektrického napětí  

a) Nakreslete a popište si str.129 obr. 2.38 a, b 

 b) Napětí měříme VOLTMETREM – připojujeme ke spotřebiči paralelně. 

 c) Nakreslete a popište si obr. 2.41a, b  

 d) https://www.youtube.com/watch?v=KTlO2ZW3cI0 

               

                  

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/129108
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/29267
https://www.youtube.com/watch?v=KTlO2ZW3cI0


 


