Materiály k samostudiu
Pondělí 15. 6. 2020
Třída 8. C
ČESKÝ JAZYK
PRÁCE S TEXTEM

1. Přečti si text, doplň do něho chybějící písmena a interpunkci. Pak si prostuduj tabulku pod
textem.

První přímé prezidentské volby.
V roce 2013 se konal__ historicky první přímé prezidentské volby. Přímá volba znamená že
občané __eské __epubliky si zvolil__ svého kandidáta rovnou kand__dát tudíž nebyl zvolen poslanci
__arlamentu __eské __epubliky. Prezident se vol__ na funkční období pěti let a může jím b__t zvolen
občan starší čtyřiceti let. Tatáž osoba může být zvolena prezidentem pouze dvakrát.
O jménech prezidentských kandidátů se spekulovalo již několik měsíců některé kandidáty
navrhla politická strana ale některé politické osobnosti politickou příslušnost neuváděl__. O pozici
prezidenta republiky us__lovalo dvacet uchazečů. Jeden kandidát svou kandidaturu stáhl a 23.
listopadu 2012 __inisterstvo __nitra oznámilo že deseti uchazečům registraci pro nesplnění
podmínek zamítlo. Celkem voliči tedy vybíral__ z devíti platných kand__dátů. První kolo
prezidentských voleb se konalo v pátek a sobotu 11. a 12. ledna protože ani jeden kandidát nezískal
více než padesát procent hlasů b__lo vyhlášeno druhé kolo prezidentských voleb o dva týdny později,
25. a 26. ledna 2013.
Český statistický úřad zveřejnil tabulku která of__ciálně prezentuje výsledky prvních
prezidentských voleb. Tabulka dále uvádí počet hlasů pro jednotlivé kandidáty v prvním i druhém
kole.

Kandidát

1. kolo

2. kolo

číslo

příjmení, jméno, tituly

Politická
příslušnost

1

Roithová Zuzana MUDr.

KDU-ČSL

255 045

4,95

X

X

2

Fischer Jan Ing. CSc.

BEZPP

841 437

16,35

X

X

3

Bobošíková Jana Ing.

SBB

123 171

2,39

X

X

4

Fischerová Taťana

KH

166 211

3,23

X

X

5

Sobotka Přemysl MUDr.

ODS

126 846

2,46

X

X

6

Zeman Miloš Ing.

SPOZ

1 245 848

24,21

2 717 405

54,80

7

Franz Vladimír Prof. JUDr.

BEZPP

351 916

6,84

X

X

8

Dienstbier Jiří

ČSSD

829 297

16,12

X

X

9

Schwarzenberg Karel

TOP 09

1 204 195

23,40

2 241 171

45,19

hlasy

%

hlasy

%

2. Rozhodni, které tvrzení je pravdivé a které ne.

a) V České republice se před rokem 2013 prezident nevolil.
b) Prezidentské období trvá vždy stejně dlouho.

c) Prezidentem se může stát pouze osoba starší osmnácti let.
d) Občané České republiky vybírali celkem z dvaceti kandidátů.

e) Občané zvolili svého prezidenta hned v prvním kole.

3. Najdi v textu nebo v tabulce níže odpověď na otázky:

a) Z kolika kandidátů mohli čeští voliči vybírat?
b) Který kandidát vyhrál první kolo prezidentské volby?
c) Kolik kandidátů postoupilo do druhého kola? Uveď jejich jména.
d) Co bylo důvodem druhého kola prezidentské volby?

4. Dokážeš vysvětlit následující vysokoškolské tituly? Pokud ne, zjisti to, např. na internetu.

a) MUDr.

b) JUDr.

c) Ing.

d) Prof.

e) CS

5. Na základě informací v tabulce spočítej následující informace:
a) Kolik občanů se účastnilo první přímé prezidentské volby?
b) Které prezidentské volby se účastnilo více občanů – první nebo druhé? Spočítej rozdíl.
c) Kolik hlasů činil rozdíl mezi druhým a třetím místem v první kandidátské volbě.
d) S kolika procentním náskokem vyhrál Ing. Miloš Zeman první prezidentskou volbu nad
druhým umístěným?
e) O kolik hlasů zvítězil Ing. Miloš Zeman nad druhým kandidátem Karlem Schwarzenbergem
v druhé prezidentské volbě?
f)

Kolik procent chybělo Ing. Miloši Zemanovi, aby vyhrál prezidentské volby hned v prvním
kole?

MATEMATIKA

Slovní úlohy – řešení pomocí rovnic

uč. str. 136–137 nastuduj vzorové příklady
-

zapiš do sešitu vzorové příklady (tabulka a příklad pod příkladem 2, s řešením, po
příklad 3) lze zkopírovat a vlepit do sešitu
uč. str.136/1

NĚMECKÝ JAZYK
pí. uč. Tenglerová

Guten Tag,
Do sešitu si napište: Lektion 3, Datum, Téma: Wohin kommt ….? Wo steht …?
1. Učebnice str. 36, cvičení 15 – napiš do sešitu dvojice otázek a odpovědí.
Poslech:
1. Super Easy German 38 German Prepositions: AN
https://www.youtube.com/watch?v=58U2IvsjSrk
Hört gut zu! Wann benutzt man DATIV und wann AKUSSATIV? Wo?/ Wohin?

pí. uč. Hellerová
podobná slovesa, která každá označují jiný pád: liegen (ležet kde?) x legen (položit kam?), stehen

(stát kde?) x stellen (postavit kam?), sitzen (sedět kde?) x setzen (posadit se kam?), hängen
(viset kde?) x hängen (pověsit kam?)
-

Př.: Hans legt den Kugelschreiber auf DEN Tisch (Hans pokládá propisku na stůl)
– 4.pád použijeme kam? mužského rodu – DEN
X Der Kugelschreiber liegt auf DEM Tisch (Propiska leží na stole). – 3.pád
použijeme – kde? Mužského rodu – DEM
př.: Ich sitze auf DEM Stuhl (Sedím na židli). – kde? – 3.pád – použijeme DEM –
mužský rod
x Ich seztze mich auf DEN Stuhl (posadím se na židli) – kam? – 4.pád – použijeme
DEN – mužský rod

procvičovat si na PS: 25/1, 26/3, 27/5, 28/6, 29/8
Klíč k řešení cvičení: PS: 23/27








Ich bin im Schlafzimmer, ich gehe ins Wohnzimmer.
Ich bin im Haus, ich gehe in den Garten.
Ich bin im Park, ich gehe in die Stadt.
Ich bin im Theater, ich gehe ins Kino.
Ich bin im Geschäft, ich gehe in den Supermarkt.
Ich bin in der Pizzeria. Ich gehe ins Restaurant.
Ich bin im Hotel, ich gehe in die Disko.

Klíč k řešení cvičení: PS: 24/28








Auf dem
In der
In dem
Auf der
In dem
In dem
In der

Klíč k řešení cvičení: PS: 24/29








Zur
Zum
Zum
Zur
Zur
Zum
Zur

RUSKÝ JAZYK
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.

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.



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-u-verdunu-151797







zapiš si, 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?
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-vanocni-primeri-25-121914-152817

ZEMĚPIS
Učebnice str. 93

Kraj Vysočina
*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/77025

FYZIKA
Paralelní zapojení rezistorů (vedle sebe)
(uč. str. 150–152)
https://www.youtube.com/watch?v=k-q8I9x7PnQ
Výpočty příkladů z videa zapsat do sešitu.

