Materiály k samostudiu
Úterý 23. 6. 2020
Třída 8. E
1) a) Ruský jazyk
Opakování, online cvičení, poslech
1. Pracovní sešit str. 90/30 A + str. 91/30 B – vyplňte hotelové formuláře
2. Online cvičení – www.klett.cz/online
Klassnyje druzja -3 / Výběr kapitoly: 18. Povtorjájem
Výuková videa - www.eralash.ru
Посмотри́те се́рию Ерала́ша №319 «Гламу́р»

b) Anglický jazyk
Podmínkové věty – máme celkem 4, z nich musíme ovládat
First conditional (první):
klikněte si na online cvičení a zkuste udělat celé cvičení:
https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-first-conditional-2-uroven/444

Translate (do sešitu gramatiky):
1.Jestli budeme mít hlad, dáme si svačinu.
2.Jestli uvidím Toma, zeptám se ho.
3.Jestli pozveš Petru, budeš šťastný.
4.Jestli dnes půjdu běhat, tak si budu poslouchat nový podcast.
5.Jestli se jí nebude líbil to triko, tak si ho nekoupí.
6.Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.
7.Umyju nádobí, jestli uvaříš večeři.
8.Jestli ti vlak ujede, přijdeš pozdě do práce.
Správné výsledky na:
https://www.youtube.com/watch?v=81dNStpLo0g

2) Matematika
Přečti si v učebnici stranu 158 a 159.
Zápis do sešitu:
Udělej si tabulku četností ze strany 158. (známky)
Udělej si podle návodu v úloze 158/1 svou vlastní tabulku. Např. kolik projde za deset
minut kolem vašeho domu mužů a žen. Můžeš udělat i jinou tabulku, fantazii se meze
nekladou.
Tabulku můžeš poslat na lustyk.seznam@seznam.cz
Napiš si z modrého rámečku, co je to relativní četnost + příklad:
3) Český jazyk
Mluvnice
Tato příprava je poslední.
-připravila jsem pro vás opakovací a písemnou práci, kde jsou zastoupeny všechny jevy napříč celým
osmým ročníkem
-test si vytiskněte, vyplňte si (zkuste si najít odpovědi na internetu) a v září si tuto písemnou práci všichni
přinesete a pojedeme podle těchto témat a zopakujeme veškeré jevy (problematické)

4) Zeměpis
1. Úkoly z distanční výuky jsou zhodnocené (dnes už by bylo pozdě, kdo zaváhal – nedá se
nic dělat, pouze je to poučení a zkušenost pro další studium.)
2. Přečteme si poslední výtisk „Řepská sedmnáctka,“ kde jsou uvedené názvy ulic v Řepích,
je naše učivo v tématu Praha. Podíváme se hlavně na ulice školy a bydliště.
3. Odpovědi na opakovací otázky z minulé hodiny máme zpracované v sešitě a uschováme
na září, kdy bude kontrola!! Doufám, že jste vybrali správné indicie, podle kterých se
místo pozná např. narodil se zde B. Smetana = Litomyšl, je tam vila Tugendhat = Brno
atd.
4. Jsme na konci učebnice – všechno je probráno – všechno je také zapsáno v sešitě a
doporučuji, několik minut otvírat na různých místech učebnici a říkat informaci
k uvedeným obrázkům.
5. Jdeme na HRÁTKY S ČESKOU REPUBLIKOU. Na přední předsádce atlasu je mapa
s prázdnými kroužky, do kterých by se hodila dole uvedená čísla. Nejblíže Prahy je
například č. 11 a kus pod tím č. 3, tak pokračujeme dále.
Nejlepší výuka zeměpisu ČR
teprve čeká.

bude při prázdninovém cestování, které nás všechny

Přeji vám hezké prázdniny bez COVIDU-19. Krejčová
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