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Středa 20. 5. 2020
Třída 8. C
ČESKÝ JAZYK

ŘEŠENÍ Z 19.5.
1. DOPLŇKY:
udýchán, zaťata, zmačkané, připraveno, starostou, směšným, náměstkem, automechanikem, jako
nejvhodnější, otcem, mateřídouškou, zářící, za nevyléčitelnou
2. PŘÍSTAVKY

Praděd, nejvyšší hora Moravy, měří 1492 metrů. Jan Novák, primář dětského oddělení, je v
současné době na zahraniční cestě. Vánoce, nejkrásnější období v roce, už jsou za námi.
Tomáš Klus, v současnosti jeden z nejpopulárnějších zpěváků, bude mít u nás koncert příští
týden. V Praze, hlavním městě České republiky, najdeme nepřeberné množství kulturních
památek. Na silvestra vysílali S tebou mě baví svět, komedii století.
dnešní učivo:

Přívlastek volný a těsný
Přívlastek už byste měli umět bez váhání poznat ve větě, stejně tak určit, zda je shodný nebo
neshodný. Dnes se podíváme na další možné typy přívlastku – volný a těsný. Pomůže nám to
při psaní čárek ve větě jednoduché. (Teorii si opiš nebo vytiskni a vlep do sešitu.)

Přívlastek volný
-

bohatě rozvitý přívlastek, jehož základem je přídavné jméno, můžeme jej z věty vypustit, aniž
by se změnil její smysl. Je oddělen z obou dvou stran čárkami.

Příklad
Tato kniha, vydaná poprvé před dvaceti lety, patří k nejčtenějším knihám i dnes.
Noviny, dodávané i do našich schránek, se tisknou během noci.

Přívlastek těsný
-

bohatě rozvitý přívlastek, jehož základem je přídavné jméno, nemůžeme ho z věty vypustit,
protože by se její smysl změnil. Neoddělujeme jej čárkami.

Příklad
Všechny děti navštěvující výtvarný kroužek se v deset hodin dostaví do sborovny.
(= Musí ve větě být, jinak přijdou do ředitelny všechny děti, v případě Socháňky cca 900 dětí!)
Studenti dosahující vynikajících výsledků bývají na naší škole odměněni.
(Když to z věty vypustíme, znamenalo by to, že bývají odměňováni všichni, i ti se slabým prospěchem.)

ÚKOL:
1. Potrhni (vypiš) přívlastky volné a těsné a doplň čárky tam, kam patří. Napiš, o jaký přívlastek se
jedná.
Letadla spojující i nejvzdálenější místa na světě patří dnes k nejrychlejším dopravním prostředkům.
Děti pocházející z venkova jsou velmi často skromnější než děti z měst.
Lidé věnující se alespoň dvakrát týdně sportu bývají méně často obézní.
Jan Neruda milující procházky po Malé Straně napsal šest velmi známých básnických sbírek.
Brno hojně navštěvované turisty je největším městem Moravy.
Studenti bydlící nedaleko sídla vysoké školy velmi často nedostanou ubytování na kolejích.
Velmi mnoho lidí trpících obezitou je se svou postavou spokojeno.
Sportovci našeho klubu věnující se veslování odjedou na soustředění do Račic.
Domečky z 18. století často hodně zchátralé se staly součástí místního skanzenu.

2. Doplň do vět přívlastky volné nebo těsné. Doplň správně čárky.

Sněžka …………………………………………….. je nejvyšší horou Krkonoš.
Fotbal ………………………………………………. patří k nejoblíbenějším hrám všech chlapců.
Nejznámější památky ………………………………………. potřebují často opravit.
Mladí začínající zpěváci ……………………………………………… chtějí prorazit do showbyznysu.
Náš pes …………………………………………………….. vítá všechny hlasitým štěkáním.
Rozhodčí …………………………………………….. už nebude rozhodovat.
Internet ………………………………………. patří dnes k nejvyhledávanějším zdrojům informací.

3. Nahraď vedlejší věty bohatě rozvitými přívlastky a doplň správně čárky.
Vědci, kteří hledají lék proti rakovině, pocházejí z celého světa.
Vlak, který vjel do tunelu, nám zmizel před očima.

Chlapci, kteří chodí na pravidelné tréninky, byli přednostně vybráni do reprezentace školy.
Praha, která má velké množství historických památek, je nejnavštěvovanějším městem naší republiky.
O zbraních, které se používaly v době husitské, jsme se učili letos v dějepise.
Zubaři, kteří patří k nejméně oblíbeným lékařům, nás často během chvilky zbaví velké bolesti.
Lidé, kteří pravidelně sportují, jsou odolnější proti nemocem.

MATEMATIKA

Řešení rovnice – zkrácený zápis
-

uč. str. 131 dolu tabulka: Řešení rovnice

Porovnejte dvě různá řešení stejné rovnice.
Delší zápis (vlevo) jsme používali doposud. Na pravé straně je zkrácený zápis.

Zapiš si: základní pravidla zkráceného zápisu.
Pravidla zkráceného zápisu:
1) Členy s neznámou převedeme na jednu stranu rovnice. Nejraději rovnou na levou. Při převodu z
jedné strany na druhou změníme u členu znaménko (u rovnice v tabulce 9x na - 9x a -10x na +10x při
převodu na levou stranu rovnice).
2) Čísla převedeme na druhou stranu rovnice. Stejně jako u členů s neznámou při převodu na druhou
stranu rovnice změníme znaménko (u rovnice v tabulce -7 na +7 při převodu na pravou stranu
rovnice)
- Zapiš si oba řešené příklady z tabulky (lze zkopírovat a vlepit do sešitu)
- Zapiš si zkoušku ze strany 132 nahoře (lze zkopírovat a vlepit do sešitu)
Dlouhý zápis už nebudeme používat!
Rovnice doporučuji řešit jednou z možností: (neznámá vlevo)
①

②

4x – 7 = 9x + 3 – 10x (sečteme, co se sečíst dá)

4x – 7 = 9x +3 – 10x (sečteme, co se sečíst dá)

4x – 7 = - x + 3/ + x

4x – 7 = - x + 3

5x – 7 = 3/ + 7

4x + x = 3 +7

5x = 10/: 5

5x = 10/:5

x=2
-

x=2

zapiš si obě doporučené možnosti řešení do sešitu (zkoušku už máme)
pozor na příklad: - x = 8 je stejné jako -1x = 8/: (-1)
nebo záměna stran - 8 = x
x=-8

x=-8

-

uč. str. 132/6 b) rovnice vyřeš pomocí jedné z doporučených možností - dodržuj postupy
Nezapomeň na zkoušku.

NĚMECKÝ JAZYK
pí. uč. Tenglerová
Guten Tag!
2. lekci ukončíme procvičováním na:
https://klett.cz/online_cviceni.php#lang=deutch&book=wir_2&cap=8&
(učebnice WIR 2 – Hast du Lust, ins Kino zu gehen?) Projdi všechny varianty cvičení.

Řešení: pracovní sešit
Str. 22, cv. 25: 1. Siegfried fährt mit dem Auto. 2. Hans fährt mit dem Bus. 3. Uschi fährt mit
der Straβenbahn. 4. Gertraud fährt mit dem Zug. 5. Georg fährt mit der U-Bahn. 6. Angela
fährt mit der S-Bahn. 7. Peter fährt mit dem Trolleybus.
Str. cv. 26: 1. Tanja hat vor, in die Schule zu gehen. 2. Tanja hat vor, zu Hause zu bleiben. 3.
Tanja hat vor, ihre Freundin zu besuchen. 4. Tanja hat vor, einen Ausflug zu machen. 5.
Tanja hat vor, mit 25 zu heiraten. 6. Tanja hat vor, nach England zu fahren. 7. Tanja hat vor,
in die Disko zu gehen. 8. Tanja hat vor, gesund zu essen.
pí. uč. Hellerová
nová slovíčka L2/M6 – PS: 42 – 43 – naučit se zpaměti – můžete si na translatoru
slovíčka přehrát a vystihnout výslovnost
Klíč k řešení cvičení: PS: 11/25






Der Tisch steht an der Wand.
Der Stuhl steht neben dem Tisch.
Die Katze sitzt vor der Tür.
Petr sitzt hinter dem Tisch.
Das Kind spielt im Park.

RUSKÝ JAZYK
18.lekce – celkové opakování
1. Učebnice str. 65/5A – odpovězte na otázky, 65/5B – pojmenujte města na
fotografiích
2. Opakování – rozkazovací způsob sloves – pracovní sešit str. 79/4 – doplňovací cvičení
(viz Gramatický přehled - učebnice str. 30)
3. Výuková videa: www.eralash.ru

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Moc Vás chválím za vyplnění online cvičení na passé composé 😊
Dnes máme od 12:00 do12: 30 online hodinu na odkaze
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/74512277561?pwd=dWMyY2ZsbEpVRGRDencvL1poTGVKdz09
Meeting ID: 745 1227 7561
Password: 0X6pXk
Téma: passé composé – slovesa s être
Pracovní sešit s. 28/4

