
Materiály k samostudiu 

Středa 17. 6. 2020 

Třída 8. E 

 

1) Matematika 

Opakování učiva – zezadu do sešitu 

172/22 c) 

173/27 d) + e) 

173/28 a) + b) + c) 

173/30 a) + b) + c) 

 

 

2) a) Ruský jazyk 

18.lekce – celkové opakování 

 

1. Pracovní sešit str. 88/25 – doplňte do sešitu slovesa v minulém čase 
2. Pracovní sešit str. 88/26 – doplňte zájmena ve správném tvaru 
3. Procvičování slovní zásoby na portálu www.jazyky-online.info/rustina 

           Ruský obrázkový slovník, ruské flashcards 

 

 

 

    b) Anglický jazyk 

     

Oprava a kontrola z 9/6: 

http://www.jazyky-online.info/rustina


 

a)A new bridge will be build next year. 

b)The Ultimate Space Adventure was directed by Brian Brody. 

c)Her costume will be designed by Pierre Matie. 

d)My wallet will be found by someone. 

e)The window was broken by one of the students. 

f)My computer will be delivered on Monday. 

g)Paul was invited by Mary to her party. 

h) A new planet was discovered by British astronomers. 

 

Opakování vazby used to (zápis do sešitu + zejména věty s překladem): 
Použití a tvoření vět s vazbou "used to" 

kladná věta 

Podmět + used to + významové sloveso v základním tvaru 

Příklad: 

I used to smoke. (Kdysi jsem kouřil.) 

I used to go fishing every weekend. (Chodíval jsem každý víkend na ryby.) 

 

záporná věta 
Podmět + didn't + use to + významové sloveso v základním tvaru 

Příklad: 

I didn't use to smoke. (Kdysi jsem nekouřil.) 

I didn't use to go fishing every weekend. (Nechodíval jsem každý víkend na ryby.) 

 

otázka 

Did + podmět + use to + významové sloveso v základním tvaru 

Příklad: 
Did you use to smoke? (Kouřil jsi?.) 

Did you use to go fishing every weekend? (Chodíval jsi každý víkend na ryby?) 

 

Vazba "used to" se používá hlavně chceme-li zdůraznit, že opakovanou činnost v minulosti již neděláme nebo 

naopak činnost, kterou jsme nedělávali teď děláváme. 

Chceme tím zdůraznit kontrast. 
 

Příklad: 
I used to have long hair. (Now I have short hair.) 

Kdysi jsem měl dlouhé vlasy. (Teď mám krátké.) 

 

 

Grafické znázornění vazby "used to" 

 

 
 - graf jasně naznačuje, co bylo a už není (platilo a už neplatí) 

 

 

 

 

 



 

 

3) Fyzika 

  Nová látka – zepředu do sešitu 

   Přečti si v učebnici stranu 174 – 175 

   Zápis: 

 

   

https://youtu.be/UJpKRTwLrw0 

Kraťounké video, jak lze pomocí rezonance rozbít skleničku. 

 

 

 

 

 

4) Dějepis 

Závěrečné opakování 1 – odpovědi mi pošli na mail (ricarova.perina@seznam.cz) 

https://youtu.be/UJpKRTwLrw0


 

 

 

 



5) a) Německý jazyk 

  - učebnice německého jazyka str. 95, cv. 5 

- přečtěte si text a odpovězte na otázky 

- odpovědi na otázky zapište do sešitu 

- vypracovaný úkol vyfoťte mobilním telefonem a posílejte na můj email: otoupalova.perina@seznam.cz 

- v případě, že máte hůře čitelné písmo, napište překlad na počítači, abych vám věty mohla opravit 

- procvičujte a opakujte: 

https://www.umimenemecky.cz/cviceni-perfektum 

https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet 

https://www.umimenemecky.cz/cviceni-perfektum 

https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet 

 

 

     b) Anglický jazyk 

 

Oprava a kontrola z 9/6: 

a)A new bridge will be build next year. 

b)The Ultimate Space Adventure was directed by Brian Brody. 

c)Her costume will be designed by Pierre Matie. 

d)My wallet will be found by someone. 

e)The window was broken by one of the students. 

f)My computer will be delivered on Monday. 

g)Paul was invited by Mary to her party. 

h) A new planet was discovered by British astronomers. 

 

Opakování vazby used to (zápis do sešitu + zejména věty s překladem): 
Použití a tvoření vět s vazbou "used to" 

kladná věta 

Podmět + used to + významové sloveso v základním tvaru 

Příklad: 

I used to smoke. (Kdysi jsem kouřil.) 

I used to go fishing every weekend. (Chodíval jsem každý víkend na ryby.) 

 

 

mailto:otoupalova.perina@seznam.cz
https://www.umimenemecky.cz/cviceni-perfektum
https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet
https://www.umimenemecky.cz/cviceni-perfektum
https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet


záporná věta 
Podmět + didn't + use to + významové sloveso v základním tvaru 

Příklad: 

I didn't use to smoke. (Kdysi jsem nekouřil.) 

I didn't use to go fishing every weekend. (Nechodíval jsem každý víkend na ryby.) 

 

otázka 

Did + podmět + use to + významové sloveso v základním tvaru 

Příklad: 
Did you use to smoke? (Kouřil jsi?.) 

Did you use to go fishing every weekend? (Chodíval jsi každý víkend na ryby?) 

 

Vazba "used to" se používá hlavně chceme-li zdůraznit, že opakovanou činnost v minulosti již neděláme nebo 

naopak činnost, kterou jsme nedělávali teď děláváme. 

Chceme tím zdůraznit kontrast. 
 

Příklad: 
I used to have long hair. (Now I have short hair.) 

Kdysi jsem měl dlouhé vlasy. (Teď mám krátké.) 

 

 

Grafické znázornění vazby "used to" 

 

 
 - graf jasně naznačuje, co bylo a už není (platilo a už neplatí) 
. 

 

6) Chemie 

Téma: Opakování 

1) Napiš vzorce (neposílej, příště bude řešení): 

 Fluorid železnatý,  Chlorid hlinitý,  Bromid stříbrný,  Jodid olovičitý, Bromid měďnatý,  Fluorid železitý,  Jodid 

draselný,  Chlorid manganistý 

2)  Uveď  vlastnosti a dva příklady využití chloridu draselného a chloridu sodného. 

 

3) Urči názvy oxidů a s pomocí učebnice přiřaď správně číslo(1, 2) a písmeno (A – G): 

NO2,NO   A křemen   

SiO2   B vznik hořením nekvalitního 

CO    hnědého uhlí  
CaO   C drahé kameny  

CO2   D prudce jedovatý (svítiplyn) 

SO2   E pálené vápno  

Al2O3   F činnost spalovacích motorů 

   G vznik dýcháním organismů 

1 plyn 2 pevná látka     
 


