Materiály k samostudiu
Úterý 2. 6. 2020
Třída 8. E
1) a) Ruský jazyk
18.lekce – celkové opakování

1. Učebnice str.70/13 - prohlédni si obrazy na fotografiích. Znáš některý z nich? Napiš název
obrazu, jméno autora a století, ve kterém žil. V jaké zemi a v jakém muzeu visí originál?
Informace můžete vyhledat na Internetu, odpovědi napište rusky do sešitu.
2. Pracovní sešit str.82/11 - opakování – minulý čas sloves (viz Gramatický přehled v učebnici
na str. 76)
3. Výuková videa – www.eralash.ru

b) Anglický jazyk
The topic is: Environment (životní prostředí)
Click on this link and follow instructions (vocabularies that you don't know, use dictionary and write into
your vocabularies)
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Reading_comprehe
nsion/Environment_du120061xz
Talking about the past (mix všech minulých časů – minulý čas prostý, min. čas. průběhový – rozhodni se,
který doplníš)
Uděláte prvních 50 vět, máte i výsledky včetně vysvětlení:
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-past-tenses-mix-2-uroven/4297

2) Matematika
Procvičování učiva – zepředu do sešitu
Vyjádření neznámé ze vzorce:
a) Pokračuj v úloze 140/2 g), h)
b) 142/11 – u každého příkladu budeš mít dvě řešení (jedno pro každou neznámou)

3) Český jazyk
Oprava a kontrola z 26/5

Rozlište vedlejší věty předmětné a vedlejší věty doplňkové.(do sešitu mluvnice)
1.Pozorovali jsme, jak srny vpodvečer vycházejí na pastvu............předmětná.........
2.Pozorovali jsme srny, jak vpodvečer vycházejí na pastvu.............doplňková..............
3.Chlapec se zalíbením sledoval, jak se housátka batolí za mámou k rybníku......předmětná....
4.Chlapec se zalíbením sledoval housátka, jak se batolí za mámou k rybníku......doplňková...
5.Slyšeli jsme Ivana, jak hraje na housle........................doplňková..........................
6.Zahlédl jsem lasičku, jak vklouzla do skuliny mezi kameny.........doplňková............

Online cvičení a druhy VV – uděláte do věty číslo 35 (POD VĚTAMI VÁM NABÍHAJÍ ČÍSLA)
https://www.umimecesky.cz/rozbory-vedlejsi-vety-souhrn-1-uroven/2762

Doplň správný tvar 1.pádu č.mn. – do sešitu mluvnice
hokejista

fotbalista

houslista

lev

pes

čáp

Doplň správný tvar 2.pádu č.mn.
Pohádka

kotel

bříza

Lípa

zahrada

klášter

4) Zeměpis
1. Stále připomínám úkoly: 20.3, 14.4., 5.5., 29.5 blížíme se k závěru školního roku a Vaše aktivity se
splněnými úkoly se počítají.
2. Atlas str. 16 -17: prohlédneme kraje, o kterých už máme v sešitech informace - v paměti si oživíme
nějakou zajímavost z těchto krajů. K závěrečnému opakování se to bude hodit.
3. Nové učivo: ZLÍNSKÝ KRAJ na mapě vidíme, že je na pomezí SR (učebnice str.98 -100)
A) nejprve přemýšlíme a čteme následující nabídku
Opět jsme na území dřívější Velké Moravy, i na území národopisných oblastí Valašsko,
Slovácko, Haná = zvyky, kroje, skanzeny, slavnosti …
Zakladatel obuvnické továrny ve Zlíně dříve Gottwaldov
= Tomáš Baťa „král obuvi“ 1876-1932


Kóta Radhošť (1129 m n.m.) se sochou Radegasta = boha slunce,
hojnosti a úrody



Lázeňské město Luhačovice = na dýchací ústrojí léčivý pramen Vincentka

Kroměříž „Hanácké Athény“ a památka UNESCO


Rožnov pod Radhoštěm = skanzen (muzeum dřevěných staveb)


Velehrad = poutní místo, spojené s příchodem bratrů z řecké
Soluně Cyrila a Metoděje na Moravu, kam přinesli
staroslovenštinu a zavedli písmo „hlaholici“

Buchlov = hrad, Hostýn = barokní kostel,
Nivnice u Uherského Brodu pravděpodobné rodiště J.A Komenského
Valašské Meziříčí „Valašské Athény“ vstupní brána do Moravskoslezských Beskyd
Otrokovice, Napajedla = chemický průmysl, Vizovice =potravinářský průmysl, Babice =
konzervárny Hamé atd.
B) po četbě textu v učebnici a mapy píšeme základní informace o Zlínském kraji
C) vyhledáme informaci k “Jízdě králů“ ve Vlčnově
4. Na závěr si zopakujeme, co už o kraji víme
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2326
Které poutní místo je toto?
Naše dřívější prezentace? 

