
 

Materiály k samostudiu 

Pondělí 15. 6. 2020 

Třída 8. D 

ČESKÝ JAZYK 

(MLUVNICE) 

1. Přečti si a zapiš do sešitu poučení na str. 8 (Indoevropské jazyky; Slovanské jazyky). 

2. Vypracuj do sešitu úkoly na str. 8 a 9 pracovního listu 



 



 

 

  



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 až po příklad 3) 

lze zkopírovat a vlepit do sešitu 

- uč. str. 136/1 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. Bajerové 

Učebnice strana 31, cvičení 4. Přečtěte si ještě jednou začátek dialogu ze cvičení 2 a zkuste si 

odpovídat na obě otázky. Was sagt die Mutter? Was antwortet Stefan? 

Učebnice strana 31, cvičení 5. Opět se vrátíte k dialogu ze cvičení 2. Pozornost věnujte 

slovesům legen, stellen (stojí s předložkami + 4. pád.) 

Was macht Stefan? Vzor: Er legt die Klamotten in dem Schrank. Die Tennisschuhe steht er 

unter das Bett. 

Napište do sešitu. 

Učebnice strana 31, cvičení 6. 

Slovní zásoba – pracovní sešit – strana 44 (do hangen). 

Skupina pí. uč. Novotné 

1. Wortschatz wiederholen - Gebäude in der Stadt 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Geba%C3%BCd

e_in_der_Stadt/In_der_Stadt_*_Geba%C3%BCde_po14809yl 

2. Im Arbeitsheft - Seite 37/ 27 - práci pošlete ke kontrole na m.novotna.perina@seznam.cz 

 

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. 

 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Geba%C3%BCde_in_der_Stadt/In_der_Stadt_*_Geba%C3%BCde_po14809yl
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Geba%C3%BCde_in_der_Stadt/In_der_Stadt_*_Geba%C3%BCde_po14809yl
m.novotna.perina@seznam.cz
http://www.ijv.cz/jazykove-kurzy-rustiny


DĚJEPIS 

Prezentace Sjednocení Itálie a Německa zapsat a naučit slidy 2 a 3, pak zhlédni na Streamu 

Slavné dny https://www.slavne-dny.cz/episode/680875/den-kdy-byla-otevrena-eiffelova-vez-

6-kveten  

(veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 
složka 8. ročník) 
 

 

FYZIKA 

Do sešitu: 

Ucho jako přijímač zvuku (učebnice str. 172 – 173) 

Nastudujte a vypište si základní informace, doplňte si obrázkem 3.9 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/659-slysis-me/video/ 
 

https://www.slavne-dny.cz/episode/680875/den-kdy-byla-otevrena-eiffelova-vez-6-kveten
https://www.slavne-dny.cz/episode/680875/den-kdy-byla-otevrena-eiffelova-vez-6-kveten
mailto:dejepis.perina@seznam.cz
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/659-slysis-me/video/

