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Pátek 27. 3. 2020 

Třída 8. A 

 

ČESKÝ  JAZYK 

Dotazy, speciální úkoly a další třídnické věci řešíme na 

osmaa.perina@seznam.cz (heslo k dostání na fulinova.perina@seznam.cz) 

Uč. Str.60/25, 24 a,b (opsat do sešitu) 

Uč. S.61/28 (opsat do sešitu) 
  

MATEMATIKA   

Násobení a dělení mnohočlenu jednočlenem 
                do ŠS 123/14-17 
                PS 114/19,20 

CHEMIE 

Hydroxidy 
             přečíst v učebnici str. 58 + zápis (co jsou; hydroxid sodný, draselný a vápenatý – 
vzorce, vlastnosti, užití; štěpení                     hydroxidů ve vodě) 
             https://www.youtube.com/watch?v=LMI3DIX878g 

 

ZEMĚPIS 

Vždy si prosím zapisujte, čemu nerozumíte. Jednodušší otázky vám zodpovím emailem, 

složitější probereme po návratu do školy. Nepodceňujte prosím práci s mapami a 

diagramy. A hlavně zůstaňte zdraví. 

Opakování – Zemědělství 

Dnes budete pracovat hlavně s atlasem ČR. Dobře si prosím prohlédněte mapky a 

diagramy. 

Do sešitu si udělejte stručné a přehledné zápisy.  

Některé úkoly aktualizujte podle internetu. 

Držím vám palce. 

 

*Atlas ČR / str.21 

*Podle mapky Míra ekonomické aktivity  si zopakujte sektory hospodářství (r.2010) 

mailto:osmaa.perina@seznam.cz
https://www.youtube.com/watch?v=LMI3DIX878g


*Do sešitu si zapište, ve kterém kraji byl nejvyšší a ve kterém nejnižší  podíl osob 

zaměstnaných v zemědělství . 

*Podle diagramu Struktura osevních ploch zemědělských plodin (r.2012) zjistěte, co jsou 

pícniny, technické plodiny, okopaniny. Pokuste se doplnit další z jiných zdrojů. Zopakujte si 

luštěniny. Určete, na jaké ploše se pěstovala zelenina, obiloviny. Pokuste se podle diagramu 

a vlastních zkušeností vyhodnotit, které zemědělské plodiny jsme dováželi. 

*Podle diagramu Živočišná a rostlinná výroba přehledně zapište do sešitu kolik hovězího a 

telecího, vepřového, drůbežího masa a ryb se vyrobilo v r.2010. 

Zároveň přehledně zapište, kolik obilovin, okopanin, technických plodin a pícnin se 

vypěstovalo v r. 2010. Nezapomeňte na správné jednotky! 

*V živočišné výrobě je specializovaný chov koní. Podle mapy Zemědělství zjistěte, kde se v ČR 

koně chovají. Na internetu si vyhledejte a určete místa chovu koní. Máme i unikátní chov 

koní zapsaný na seznamu UNESCO. Zapište si je. 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

 

1) na Youtube shlédnout video 10 useful expressions with 
"avoir" https://www.youtube.com/watch?v=KXcam7Opr9w 
zapsat těchto  10 frází se slovesem  avoir do sešitu  
2) U s. 39 cv.2 vyber si jednu osobnost, představ ji pomocí pár větiček a indicií a zapiš si do 
sešitu  
3) nastuduj tabulku Observe: Les adjectifs démonstratifs- Ukazovací zájmeno  Ce/ Cet/ Cette 
(Ten/ Ta/ Tito/Tyto)- zapiš do sešitu 
+ nastuduj v příloze PS s. 11 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

Pracovní sešit strana 12, cvičení 26, 27, 28 

 

RUSKÝ  JAZYK (p.uč. Máchová) 

1)  17. lekce – Moskva – nová slovní zásoba – učebnice str.59 (přepsat slovíčka do  slovníčku, 
popř. do školního sešitu) 
 

 2)  Učebnice – str. 53/3A – přečíst text o Rudém náměstí v Moskvě a ústně přeložit s pomocí 
slovníku nebo Google překladače. 
 
 
Na procvičování učiva je možné využívat online cvičení nakladatelství KLETT.  

https://www.youtube.com/watch?v=KXcam7Opr9w


Географи́ческие 

назва́ния попро́буйте 

найти́ на ка́рте 

(эт́мо́жно сде́лать  и 

на уро́ке геогра́фии). 

Online cičení jsou dostupná zdarma: www.klett.cz/online 

Výběr učebnice: „Klassnyje druzja 3“ 
Výběr kapitol: „Moj gorod, Kak ty sebja čuvstvuješ, S prazdnikom“ 
RUSKÝ  JAZYK (p.uč.Jurečková) 

Se slovníkem přečtěte text a splňte tučně vytištěné úkoly.  

ДЕНЬ ПОБЕ́ДЫ 

ЗАДА́НИЕ №1:Прочита ́йтетекстоДнеПобе́ды. 

а/ В пе́рвомабза́це(odstavci) те ́кста 

найди́теиобведи́текружко ́м(zakroužkujte) 

географи́ческиеназва́ния.  

б/ В пе́рвомабза́цете́кстанайди́теиподчеркни́теинформа́цию, 

кото́раясвя́занасда́тамиВторо́ймирово ́йвойны́ и́лисда́тамипра́зднованияДня Побе́ды. 

В 1939 году́ начала́сьВтора́ямирова́явойна́. ВРосси́ювойна́ пришла́ в 1941 году́. 

До́лгиевое́нныего́дылю ́динежи́лиспоко́йно, 

ка́ждыйденьпроисходи́листра́шныевое́нныесобы ́тияика́ждыйденьприноси́логро́мные 

людски́е поте́ри. Весно́й 1945 го́дасове́тскаяа́рмияподошла́ кстоли́цеГерма́нии–

Берли́ну. Би́твапродолжа ́ласьдо 2 ма́я. 8 ма́я 1945 

го́дабылподпи́санактобоконча́ниивойны́. Герма́ниясдала́сь. И́менно 8 

ма́явЧе́хиииСлова́кииотмеча́ютДень Побе́ды. В Росси́иДень Побе́ды пра́зднуют 9 

ма́я.  

А что ру́сскиеде́лаютвэ́тот пра́здничный день?  

День Побе́дыявля́етсядлявсехру ́сскихо́ченьва́жным, гру́стными одновреме́нно  

ра́достнымпра́здником. Вчестьосвобожде́ниястраны́ 

отфаши́стоввэ́тотденьвРосси́ипрохо́дятторже́ственныемероприя́тияипара́ды–

ру́сскиепою́тпе́сниичита ́ютстихи́, впа́ркахони́ запуска́ютфейерве́рки. 

Всеру́сскиевэ́тотденьпоздравля́ют ветера́нов,  а к па́мятникампоги́бшим в той войне́ 

прино́сятцветы́. Потради́ции  9 ма́я лю́дино́сятнагруди́ Гео́ргиевскуюле́нточку. 

Гео ́ргиевскаяле́нточкаста́ласи́мволомпобе́ды, и лю́дино́сятеё, что ́бынезабы́тьовойне́ 

иостра́шныхвое́нных собы́тиях. ВедьмирнаЗемле́ – э́тоса́маягла́внаяце ́нность. 

 

СЛОВА́РЬ 

Вторая́мировая́война ́ druhá světováválka 

ДеньПобе́ды Denvítězství 

ле́нта stuha 

мероприя́тие akce, událost 

мир mír 

парад́ průvod 

http://www.klett.cz/online


 

 

 

 

 

поте́ри ztráty (na životech) 

собы́тие událost 

торже́ственный slávnostní 

фейерве́рк ohňostroj 

це́нность hodnota 


