
 

Materiály k samostudiu 

Pátek 5. 6. 2020 

Třída 8. C 

 

ČESKÝ  JAZYK 

 

ŘEŠENÍ z 3.6. 

2. souřadící 

3. slučovací; oddělujeme 

4. 

jenže - ODPOROVACÍ dokonce - STUPŇOVACÍ 

anebo – VYLUČOVACÍ a proto - DŮSLEDKOVÝ 

hned – hned – SLUČOVACÍ vždyť - PŘÍČINNÝ 

nýbrž – ODPOROVACÍ či - VYLUČOVACÍ 

tedy – DŮSLEDKOVÝ nejen – ale i - STUPŇOVACÍ 

sice a ale – ODPOROVACÍ neboť - PŘÍČINNÝ 

5. 

a) SLUČOVACÍ 

b) DŮSLEDKOVÝ 

c) PŘÍČINNÝ 

d) STUPŇOVACÍ 

e) VYLUČOVACÍ 

f) ODPOROVACÍ 

6. např.: 

a) Musíme trénovat, ……neboť…… nás čeká důležitý zápas. PŘÍČINNÝ 

b) Zajímají mě různá povolání, ……jenže…. zvolit si musím jedno. ODPOROVACÍ 

c) Buď…… si vyzvedneš vstupenku předem, …nebo…… se na koncert 

nedostaneš. VYLUČOVACÍ 



d) Bylo mu už mnohem lépe, …dokonce….. vstal dnes z postele. STUPŇOVACÍ 

e) Zítra nás čeká písemka z dějepisu, …a proto……. se večer musím ještě učit. 

 DŮSLEDKOVÝ 

6. Urči v souvětích významový poměr, doplň čárky: 

a) V Německu se dobře domluvil a našel si tam i přátele. SLUČOVACÍ 

b) Neuměl dobře německy, a tak se v Německu špatně domluvil. DŮSLEDKOVÝ 

c) Děti slušně pozdravily a stařenka jim s úsměvem odpověděla. SLUČOVACÍ 

d) Chlapci pozdravili, a odpovědi se nedočkali. ODPOROVACÍ (ale) 

e) Přihlas se dnes nebo přines přihlášku do konce týdne. SLUČOVACÍ 

f) Přihlas se dnes, nebo s tebou nebudeme počítat. VYLUČOVACÍ 

g) Odvedl dobrou práci a odměna za ni byla také dobrá. SLUČOVACÍ 

h) Odvedl dobrou práci, a proto dostal odměnu. DŮSLEDKOVÝ 

 dnešní zadání – literatura 

 

ČESKÁ REALISTICKÁ PRÓZA - ALOIS JIRÁSEK 

1) Přečtěte si o tomto literárním směru a jeho nejvýznamnějším autorovi v bílé čítance na 

s. 108-109. 

2) Opište si do sešitu na literaturu tyto otázky a úkoly a odpovězte na základě 

přečteného: 

 

 

ČESKÁ REALISTICKÁ PRÓZA – 2. POLOVINA 19. STOLETÍ 

 

 Co je charakteristickým rysem REALISMU: 

 Zahraničních autoři, kteří psali v duchu realismu: 

 čeští autoři, kteří psali v duchu realismu: 

ALOIS JIRÁSEK 

*1851 +1930 

Nejvýznamnější díla, včetně divadelní hry: 

……………………………………………………………………………………….. 

A. JIRÁSEK – práce s textem (s. 109-112 Na Chlumku, Cholera) 

Napiš vlastní hodnocení přečteného textu, pomůžou ti návodné otázky: 

 Jak na mě působí jazyk, jímž Jirásek psal? 

 Rozumím textu? Proč ano/proč ne. 



 O jakých tématech/ Jirásek psal? Zajímá mě toto téma? 

 Doporučil bych někomu Jiráskovy knihy? Komu a proč? 

 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

pí. uč. Fulínová 
 

Dnes probíhá online výuka angličtiny 11:00  

  podle harmonogramu na stránkách školy dvakrát týdně-pro všechny osmé 

třídy(odděleně) ji vede pí. 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 (75/3 a). 

 
     pí. uč. Šulová 

Online hodina v 11:00 

Učebnice s. 69 cv. 4 a 5 

Pracovní sešit s. 73- nastuduj First conditional (6.1) 1. Podmínkové souvětí 

 

 
       

NĚMECKÝ  JAZYK 

pí. uč. Tenglerová  

Guten Tag! 

1. Ústně si procvič předložky: učebnice str. 33, cv. 10: Wo ist der Ball? 

    Např. Der Ball ist vor dem Schrank. Der Ball ist auf dem Schrank. …..pak si věty napiš do sešitu.   

2. Pracovní sešit str. 25, cvičení 1. a 2. – vypracuj podle příkladu. 

Hörtext: 

https://www.youtube.com/watch?v=B1ZtIneLQJI&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&i

ndex=4 

pí. uč. Hellerová 

– doplňte členy určité a předložky se 3. a 4.pádem v PS: 15/6 plus PS: 24/28 

Klíč k řešení cvičení: PS: 15/4 

https://www.youtube.com/watch?v=B1ZtIneLQJI&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=B1ZtIneLQJI&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=4


 WO – in der Sprachschule 

 WOHIN – Ins Theater 

 WO – Im Restaurant 

 WOHIN – In die Turnhalle 

 WO – Im Stadtzentrum 

 WO – Auf der 

Post 

 

 

RUSKÝ  JAZYK 

18.lekce – opakování – názvy svátků 

1. Názvy ruských a českých svátků – opakování slovní zásoby 16.lekce 
            (učebnice str.43-45, 49) 

            V pondělí 1.6. byl Mezinárodní den dětí - „Международный день защиты 

детей“ 

            (Měždunarodnyj děň zaščity dětěj) 

2. Práce s textem – pracovní sešit str. 82/12 – přečtěte si text, ústně přeložte a 
vyberte správnou odpověď na otázku, o jaký svátek se jedná. Procvičujte čtení 
textu nahlas. 

3. Pracovní sešit str. 83/13 A – doplňovací cvičení 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

V učebnici na s. 44-45 si přečtěte o významných francouzských osobnostech: Molière, 

Marianne, Claude Monet, vypracujte cv. 1   

 

ZEMĚPIS 

Učebnice str.86 

Liberecký kraj 

*Rozlohou po Praze nejmenší kraj, ale má rozmanitou krajinu. 

*Přečtěte si text a prohlédněte obrázky v učebnici. 

*Na mapě vyhledejte města, pohoří a kulturní památky kraje. Využijte dostupné tematické mapy 

v atlasu ČR. 

*Prohlédněte si prezentaci a zkuste si na konci odpovědět na zadané otázky. Zkontrolujte si je (mají 

řešení). 



https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/36800 

FYZIKA 

Elektrický odpor  

1) uč. str. 139- přečti žlutý rámeček a vzorečky pod ním (zápis máš z minulé hodiny) 

2) uč. str. 140 – oba vzorové příklady nastudovat a zapsat do sešitu i se zadáním (bez grafů) 

3)  https://www.youtube.com/watch?v=MDtdon5aGLk  

     Zapiš z filmu výpočty příkladů do sešitu. 

 

 

                  

 

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/36800
https://www.youtube.com/watch?v=MDtdon5aGLk

