
Materiály k samostudiu 

Úterý 17. 3. 2020 

Třída 8. E 

 

1) a) Ruský jazyk 

    16.lekce – svátky, řadové číslovky – procvičování 

1) Opakovat řadové číslovky – str. 50 – učebnice 

2)  Prac. sešit str. 49/7B (viz učebnice str.43/3), str. 49/7C (viz učebnice str. 43/2B) 

3) Prac. seš. Str. 50/9, 50/10, 51/13 - osmisměrka 

    b) Anglický jazyk 

Posílám odkaz na poslech textu, práci s textem. Do gramatiky napsat datum a práce s textem 
"Australia" - doplnit online, opravit + zkontrolovat chyby a do gramatiky napsat slovíčka, kterým 
nerozumíte + překlad 
http://www.adelescorner.org/listening/Australia/Australia.html 
Cvičení viz příloha - přepsat a dát otázky do správného slovosledu 

 

2) Matematika 

    a) Pomocí vzoru v modrém rámečku na straně 115 a příkladů ve cvičení 17 na téže straně    

    doplňte ve cvičení 115/16 do rámečků výrazy. 

    b) Vypracuj cvičení 115/14 podle vzoru. Pozor! Je to obráceně než v předchozím cvičení. 

 

3) Český jazyk 

  Čj Mluvnice 

Vypracovat přílohu pod názvem pracovní list - viz otevřít přílohu (buď vytisknout + vyplnit, 

nebo přepsat do sešitu a vyplnit) 

 

4) Zeměpis 

Zeměpis   8.E    17.3.202   úterý 

1.  Načrtni do sešitu obdélník (jako představu mapy ČR) a do něj zaznamenej všech 8 míst, 

      která jsou na fotografiích v učebnici str. 69. 

2.   Písemné odpovědi do sešitu: uč. str. 69, otázka 10., 11., 15.  

3.   PRÁCE S ATLASEM ČR (svá zjištění zapisuj přehledně do sešitu i se zadáním). 
      Údaje jsou k uvedenému letopočtu nebo k roku vydání atlasu. 

M 24         a) Které železniční tratě jsou začleněné do evropských koridorů. 

                  b) Graf struktury osobní dopravy v ČR. 

http://www.adelescorner.org/listening/Australia/Australia.html


                  c) Kolik osob přepravilo naše letiště v Ruzyni v letech 2000-2011. 

                  d) Vyhledat některá města na těchto silnicích: E50, D1, E445. 

M 25         a) Vybavenost internetem v Evropě: ČR a vyber dalších 7 států a údaj k nim. 

                   b) V budoucnu budeš také studentem vysoké školy: Porovnej počty  

                        vysokoškolských studentů: školní rok 1933/34, 1990/91, 2010/2011. 

M 26-27    a) Kolik turistů k nám přicestovalo v roce 2011: z Německa, Ruska a USA. 

                   b) Které státy nejvíce navštěvuji obyvatelé ČR (vyjmenuj jich 10 a doplň 

                      jejich hlavní města) 
 ! pozn. všechny úkoly budeš mít zpracované v sešitě zeměpisu s dnešním datem. 

              

 


