
Materiály k samostudiu 

Pátek 5. 6. 2020 

Třída 8. D 

 

ČESKÝ JAZYK 

(SLOH) 

I. kontrola ze dne 29. 5. 

1. Ze čtyř možností doplň to slovo, které se nejlépe hodí do příslušné věty jako celku: 

Bílkoviny luštěnin jsou bohužel biologicky méně hodnotné a neúplné, proto je ____________ masem, 

vejci nebo mlékem. 

a) nahrazujeme, b) mícháme, c) doplňujeme, d) vaříme s 

2. Urči, k jakému funkčnímu stylu bys přiřadil/a tento text: 

Jakýkoliv zákrok v televizoru se sejmutým zadním krytem je bez předchozího odpojení ze sítě životu 

nebezpečný. Kromě toho je televizor plombován a zásahem v době záruky ztrácíte nárok na jeho 

bezplatnou opravu. (funkční styl odborný) 

3. Reportáž zachycuje: 

a) pocity autora, b) vlastnosti daných věcí, c) svědectví o tom, co autor viděl 

4. Odstraň chybu v této větě: 
Každý pátek sledoval televizní pořad, zabývajícím se životem zvířat. 

Každý pátek sledoval televizní pořad, zabývající se životem zvířat. 

5. Uveď, co znamenají tyto výrazy: 

A. despekt – a) vážnost,, b) pohrdání, c) vyčištění střev 

B. meditovat – a) rozjímat, b) léčit se, c) veřejně vyjadřovat názor 

C. kompetence – a) pravomoc, b) slučitelnost, c) vyrovnanost 

D. diletant – a) úředník, b) neodborník, c) stavební díl 

II. Nové zadání 

1. Vypracuj do sešitu slohu 



 

 

 
 

 

 

 

 

2. Nepiš do sešitu, ale zamysli se a odpověz si na otázky. 



 
3. Vytiskni a nalep do sešitu. Kdo tuto možnost nemá, zápis opíše. 

 

 

 

 

 

 

  



MATEMATIKA   

Lineární rovnice se zlomky 

Vypracuj do sešitu: 

1)  uč. str 133/4 e, f) dodržuj postup, nezapomeň na zkoušku 

Vypracované příklady vyfoť a pošli na moji adresu: neubauerova.perina@seznam.cz 

 

2) uč. str. 133/5 a) b) dodržuj postup, nezapomeň na zkoušku (výsledky jsou v učebnici) 

  

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. Mrázové. 

Přeložte věty v trpném rodě.                Name: _________________________ 

 

1. Anglicky se mluví v Británii. 

2. Ten dopis byl napsán ve středu. 

3. Jejich lístky ještě nebyly zakoupeny. 

4. Náš dům je zde postaven od r. 1967. 

5. Tento obrázek nebyl nakreslen před 2 roky. 

6. Její auto ještě nebylo nalezeno. 

7. Tamto okno je rozbito od minulého týdne. 

8. Květiny se prodávají vedle kina. 

 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 



5. ________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________________ 

Vypracuj, pošli na: mrazova.perina@seznam.cz 

 

Skupina pí. uč. Šulové 

Pracovní sešit s. 55- procvičení 1. podmínka 

Online výuka v úterý v 8:00 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. Bajerové 

Pracovní sešit strana 24, cvičení 28, Wo wartet Thomas? 

V tomto cvičení budete doplňovat správnou předložku in – auf a určitý člen. 

Vzor: 1. Thomas wartet auf dem Marktplatz. 

2. Thomas wartet in der Mozart… 

3. Thomas wartet in dem Restaurant. 

Pracovní sešit strana 24 cvičení 29, v tomto cvičení doplníte předložku zum nebo zur. 

Vzor: 1. zur Post 

2. zum Park 

Pracovní sešit strana 24, cvičení 30, Sag es im Perfekt. 

Připomínám: PERFEKTUM je slovesný čas, který vyjadřuje minulý čas. 

Perfektum – 2 části slovesa. Tvoří se spojením tvaru sloves haben či sein + příčestí minulé.  

VZOR: bleiben – ich blieb – geblieben 

Vzor: 1. An der Kreuzung bist du nach rechts abgebogen. 

2. Ich bin um 5 Uhr nachmittags gekommen. 

 

 

mailto:mrazova.perina@seznam.cz


Skupina pí. uč. Novotné 

1. Opakování slovní zásoby - pracovní sešit str. 34/ 19 

2. Práce s textem - učebnice str. 40/ Im Hotel 

 -pročtěte dobře slovní zásobu v horní části str. 40     

 - využijte nápovědu pod čarou, případně Google-překladač    

 - v pracovním sešitu vypracujte str. 34 - 35/ 21 - úkol pošlete ke kontrole :) 

 

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 
 

 

 

CHEMIE 

KYSLÍKATÉ KYSELINY – PROCVIČENÍ NÁZVOSLOVÍ 

vytvořte názvy kyselin  vytvořte vzorce kyselin 

a) H2CO3    d) kyselina selenová 

b) H2OsO5    e) kyselina jodistá 

c) HBO2    f) kyselina chlorná 

 

 

 

 


