
Materiály k samostudiu 

Pátek 24. 4. 2020 

Třída 8. E 

 

1) Matematika 

    Opakování učiva – zezadu do sešitu 

    Rovnice se zlomky 

    132/2 c)  + ZK 

    133/3 a), b), c) + ZK 

 

2) Český jazyk 

     Prosím, pusťte si tento odkaz – je od známého youtubera KOVYHO, nechte si ty obličeje a aspoň tomu 

dejte šanci, než moji práci celou odsoudíte! 

Pracujte do sešitu slohu. 

 

Je to perfektní průřez nemoci COVID – vtipný, neotřelý a plný nových informací a fakt (už tady byl daleko 

dříve...vše se dozvíte, když kliknete). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KdOcn7lFUbw 

 

Úkol pro Vás (poslat na můj email bajusova.perina@seznam.cz – napište mi VÝTAH z tohoto textu (rada 

pro vás: pište si od začátku poznámky - vypíchněte nejdůležitější informace, zajímavé body, na závěr 

udělejte shrnutí + klidně můžete přidat svůj názor) 

 

 Kdo zapomněl, co je výtah – bezvadná příležitost si oživit:) 

 

 

3) Dějepis 

    – pokračovat ve vypracování referátu + uč. str. 72 – 73 doprava a životní podmínky dělníků 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KdOcn7lFUbw


 

 

 

 

4) Zeměpis 

1. Kontrolujeme odpovědi z minulých stránek české televize: Praha a) Hradčany, Nové Město Staré Město, 

Malá Strana, Vyšehrad   b) zlatá, stověžatá, perla měst, srdce Evropy  

V Řepích asi nabídneme turistům např. nový sportovní areál, Kostel sv. Martina, Klášter sv. Karla 

Boromejského, lesopark, naší školu F. Peřiny, obchodní podloubí a jiné. 

Středočeský kraj: a) Kutná Hora    b) Poděbrady    c) Lány    d) Karlštejn, Křivoklát, Konopiště 

2. Nové učivo: Jihočeský kraj 

a) podíváme se  https://edu.ceskatelevize.cz/jihocesky-kraj-5e441eb0d76ace2c451ddd98 

b) prohlédneme mapy v atlasu, ale soustředíme se na tento kraj 

b) srovnáme tyto informace s textem učebnice str. 76-78 a text pozorně přečteme 

c) do sešitu pod nadpis zapíšeme odpovědi na následující otázky  

 Jedno krajské město a všechna okresní města. 

 Dvě jihočeské pánve a jejich význam. 

 Nejvyšší kóty Šumavy a Novohradských hor. 

 Několik přítoků Vltavy v tomto kraji. 

 Co převažuje v zemědělství kraje. 

 Proč má tento kraj významný podíl na cestovním ruchu., 

 Význam přehradní nádrže Lipno. 

 Co to je Nová řeka. 

d)  Ověříme si své znalosti:  https://www.skolasnadhledem.cz/game/2305 

                                                   https://www.skolasnadhledem.cz/game/2306 

https://edu.ceskatelevize.cz/jihocesky-kraj-5e441eb0d76ace2c451ddd98
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2305
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2306


3.   Na závěr si prohlédneme obrázky z www.google.cz 

 

 

 

 


