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Materiály k samostudiu 

Pondělí 1. 6. 2020 

Třída 8. A 

 

MATEMATIKA   

Rovnice – procvičování 
Zopakovat rovnice – příští hodinu bude test! 
PS144/3 abcde                 (správné výsledky jsou: 11; 1; nemá řešení; -3; nemá 
řešení) 
a) vzorové řešení – opsat 
(x-2)/3=(x+4)/5               /*15                      Zk.: L=(x-2)/3=(11-2)/3=9/3=3 
15(x-2)/3=15(x+4)/5                                             P=(x+4)/5=(11+4)/5=15/5=3      
L=P 
5(x-2)=3(x+4)                                                                                   
 5x-10=3x+12                    /-3x 
 2x-10=12                            /+10 
        2x=22                             /:2 
           x=11 
e) vzorové řešení – opsat 
             2x/4-3=x/2+1                    /*4 
4*(2x/4)-4*3=4*(x/2)+4*1 
                2x-12=2x+4                       /-2x 
                      -12=+4              rovnice nemá řešení (zkoušku neprovádíme) 
 

DĚJEPIS 

Předvečer 1. světové války 
 
(s.154-155) 

 vypiš si odpovědi na všechny červené puntíky na s. 154 - 155(=4ks) (u 
prvního puntíku = "spojenectví" - napiš, které konkrétní státy patří k 
Trojspolku a které k Trojdohodě) 

 přečti si všechno kurzívou  - napiš si 3 důvody, proč si myslíš, že Německo 
tolik zbrojilo (co jim vadilo) 
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ZEMĚPIS 

*Dnes máte svátek. Všechno nejlepší, ale hlavně zdraví ! :)))  

Ústecký kraj 

*Jako vždy si pročtěte text v učebnici, pracujte s mapou a zapište si výpisek. 

*Prohlédněte si prezentaci: 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/1

3129 

*A k dnešnímu svátku a nejen dnes si zopakujte zábavnou formou Evropu:  

https://www.toporopa.eu/cz/ 

 

PŘÍRODOPIS 

Smyslová ústrojí – opakování 

Odpověz na otázky 1 – 10 z učebnice strana 61 

Vypracované otázky vyfoť a pošli na mail krauseova.perina@seznam.cz 

 

CIZÍ JAZYKY:  

Sledujte sekci Online výuka jazyků na webu školy, najdete zde termíny i 

odkazy na online hodiny angličtiny, francouzštiny, němčiny i ruštiny. 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

1. Zopakuj si slovíčka 3. lekce str. 43, 44 a přidej stranu 45. Nauč se je zpaměti i 

psát. 

2. Učebnice str. 31, cv. 6 – na základě tabulky sestav 8 vět a napiš do sešitu. 

Poslech: 

https://www.youtube.com/watch?v=izM2aUhCvX8&list=PLGQBKSq2HITf3Px13

eDGBgmJEeXfWa3wC&index=14 

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/13129
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/13129
https://www.toporopa.eu/cz/
mailto:krauseova.perina@seznam.cz
https://www.youtube.com/watch?v=izM2aUhCvX8&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=izM2aUhCvX8&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=14
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RUSKÝ  JAZYK (p.uč. Máchová) 

Datum: „Pěrvoje ijúňa“  

18.lekce – procvičování gramatiky 

 

1. Pracovní sešit str.79/5 (rozkazovací způsob sloves) 
2. Pracovní sešit str. 81/9 – doplňovací cvičení (minulý čas sloves) 
2. Online cvičení – www.liveworksheets.com/ru 

 

Pracovní list - „Kakój, kakája, kakóje“  a „Kakoj cvětók“ - klikněte na správný 

tvar přídavného jména, na konci stránky finish a check my answers. 

 

RUSKÝ  JAZYK (p.uč.Jurečková) 

Pracovní sešity str. 69/21 
                                   70/23 
 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Na s. 42 v učebnici si přečti příběh Monsieur Catastrophe, poslechni si k němu 

nahrávku zaslanou emailem a vypracuj cv. 1 a 2. (Nahrávky jsem Vám odeslala 

na vaše třídní emailové adresy: cecko.perina@seznam.cz a na 

osmabe.perina@seznam.cz, osmaa.perina@seznam.cz, pokud k nim někdo 

nemáte přístup, napište mi, pošlu vám je do vaší osobní emailové schránky.) 

 

 

http://www.liveworksheets.com/ru
mailto:cecko.perina@seznam.cz
mailto:osmabe.perina@seznam.cz
mailto:osmaa.perina@seznam.cz

