Materiály k samostudiu
Úterý 26. 5. 2020
Třída 8. E
1) a) Ruský jazyk
18.lekce – práce s textem

1. Učebnice str. 66/6A - „Ozero Bajkal“ - přečtěte si text o jezeru Bajkal. Neznámé výrazy vyhledejte ve
slovníčku na konci učebnice nebo ve slovníku. Doplňte do textu chybějící číslice (viz horní řádek nad
textem)
2. Procvičujte čtení textu
3. Učebnice str. 66/6B – Vyberte a zakroužkujte tužkou správnou odpověď
4. Vyhledejte jezero Bajkal na mapě

b) Anglický jazyk
Napište si slovíčka ze str 76/section C in the middle
Imagination
amazed, bark,careless,crooked,crossroads,expect,gentle,knock,scream,shoot,worried
D Kids
afford, Could you.......?,hang on, I suppose so.,on business, Would you mind....?
Culture:
bury,cruel,enemy, escape,ordinary
Listen to this song as many time as you can (the aim of this song is to practise PAST Simple – min.čas)
https://www.liveworksheets.com/ce527116cl
Complete the sentences using the following verbs in the correct form:
buy catch cost fall hurt sell spend teach throw write
1.Mozart...wrote...more than 600 pieces of music.
2.“How did you learn to drive?“ „My father....................me.“
3.“We couldn't afford to keep our car, so we....................it.
4.Dave...............down the stairs this morning and.................his leg.
5.Jim...................the ball to Sue, who....................................it.
6.Ann..........................a lot of money yesterday. She....................a dress which................
….............£100.

2) Matematika
Procvičování učiva – zezadu do sešitu
Učebnice 141/7 Sestav rovnici a vypočítej.
Nápověda:
Dokonči rovnici a vypočítej.
(x – 2) + x +

= 84

137/4
138/6
138/7 Do rovnice pro obvod obdélníka postupně dosazuješ.
Nápověda a = b + 5
3) Český jazyk
Oprava a kontrola z 19/5
Rozlišit věty příslovečné místní, časové, způsobové a měrové bývá pro některé z vás větším problémem.
Urči tedy druh vedlejší věty příslovečné. - přepiš si do mluvnice
VV podtrhnu
Až se setmí, vyrazíme na tu naši tak dlouho plánovanou akci. ..VV přísl.časová............................
Jakmile odbije půlnoc, Bílá paní začne vykonávat svou živnost. .VV přísl.časová......
Po ztrátě všech nadějí se vydal definitivně tam, odkud již není návratu. VV přísl.místní.........
Žák Dudek se učil tak, že při tom musel chodit. …VV přísl.způsobová.................................
Peněz si vydělal tolik, že se mu ani do kapes nevešly. VV přísl.měrová…....................
Rozlište vedlejší věty předmětné a vedlejší věty doplňkové.(do sešitu mluvnice)
1.Pozorovali jsme, jak srny vpodvečer vycházejí na pastvu.....................................................
2.Pozorovali jsme srny, jak vpodvečer vycházejí na pastvu......................................................
3.Chlapec se zalíbením sledoval, jak se housátka batolí za mámou k rybníku...........................
4.Chlapec se zalíbením sledoval housátka, jak se batolí za mámou k rybníku............................
5.Slyšeli jsme Ivana, jak hraje na housle............................................................................
6.Zahlédl jsem lasičku, jak vklouzla do skuliny mezi kameny..............................................
Správné výsledky budou v přípravě v příštím týdnu
Zkuste si doplňovací diktát na i/y v různých případech:
https://www.umimecesky.cz/diktat-ruzne-vyskyty-i-y-2-uroven/54

4) Zeměpis
1. Kontrola odpovědí z Pardubického kraje(pořadí otázek): Polsko, Labe a rovina, Kr.Sněžník a Morava,
vstřícnost ke světu, Pardubice a Ústí n.O a Svitavy a Chrudim, rovina a úrodná půda, B. Smetana, Lidice,
Pardubice a Kladruby n. L., Vysoké Mýto
2. Nové učivo: KRAJ VYSOČINA (učebnice str. 93-95 a mapy)zpracujeme vlastní zápis
a) území se nedotýká žádné státní hranice
b) Českomoravská vrchovina (Javořice, Devět skal)
c) na evropském rozvodí tří moří
d) na pomezí Čech a Moravy
e) pět okresů ---------- ----------- ---------- --------- ----------f) na území kraje jsou tři památky ze seznamu UNESCO
ZELENÁ HORA

TELČ

TŘEBÍČ

g) elektrárny Dukovany a Dalešice

h) různé průmyslové obory ……

ch) ještě třeba hrad Pernštejn nebo město rekordů Pelhřimov a mnoho dalšího

