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Materiály k samostudiu 

Středa 3. 6. 2020 

Třída 8. A 

 

Sledujte na webu školy a přihlašujte se na online výuku jazyků!!!! Online 
hodina angličtiny, němčiny a ruštiny podle harmonogramu je pro VŠECHNY 
osmáky bez ohledu na to, jestli vás učí jmenovitě p.uč.Jurečková, p.uč.Šulová 
nebo p.uč Novotná! Využijte možnost!! ……prý jsme na tom s přihlašováním 
nejhůř, proč…?:-( Vždyť jste online machři! 

 

ČESKÝ  JAZYK 

 

Pozóóór - blíží se nejzazší termín k odeslání obrázkové osnovy o Zitě!!! (děkuji 

těm, kteří poslali! :-) ) 

 Víte, že Jaroslav Vrchlický je autorem (pohádkově laděné) divadelní hry 

Noc na Karlštejně?! Filmové zpracování této divadelní hry je v českém 

prostředí velmi známé, a tak se na to (ze studijních důvodů!;)) podívejte! 
https://www.youtube.com/watch?v=uK300OAMMhA  

(+si v bílé čít.přečtěte vzpomínku nositele Nobelovy ceny J.Seiferta na str.107) 

PS – pohádkové je to proto, že na Karlštejně zákaz žen vyhlášen nebyl.  

  

MATEMATIKA   

Test PS 147/1abcd  - poslat nejpozději 8.6. 
 

ANGLICKÝ JAZYK (p.uč.Fulínová) 

 Dnes probíhá online výuka angličtiny podle harmonogramu na stránkách 
školy dvakrát týdně - pro všechny osmé třídy(odděleně) ji vede 

p.uč.Šulová.(Heslo a přístup na webu školy). 

 Kdo se z různých důvodů neúčastní ONLINE výuky, vypracuje(ostatní 
nemusí):   

https://www.youtube.com/watch?v=uK300OAMMhA
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- Přečti si text o Rosy (uč.s.74) a odpověz na otázky 74/2, snaž se do sešitu 
formulovat celé (anglické!) věty. zkus vymyslet, jak bude příběh 
pokračovat(75/3a). 

 

 
ANGLICKÝ JAZYK (p.uč.Paštová) 

V pracovním sešitě na str. 52 vypracuj křížovku ve cv. 1. ve cv. 2 doplň věty 
slovesy v trpném rodě v čase minulém. 
 

DĚJEPIS 

První světová válka (1914-1918) 
 
Dnes budete sledovat  dokument o tom, co vedlo k první světové válce. O 
vztazích mezi mocnostni a jejich připravenosti. Je to úžasně počítačově 
upravený (dobarvený) komentovaný sestřih dobových videí.  (Na začátku je 
upozornění na drastické záběry, ale jsem přesvědčená, že vy se koukáte na 
mnohem(!) drsnější horory! Vážně!) 
 
youtube.com - Apokalypsa 1. světová válka (1.díl) 
https://www.youtube.com/watch?v=eOhXYHKphIQ&list=PLM_96iolL8HRYrpU_
H5sd02caca0ziJXc 
 

NĚMECKÝ  JAZYK 

GutenTag! 

Dnes pokračujeme 3. lekcí, Modul 6: Ordnungmusssein! – Pořádek musí být! 

1. Na začátku si vždy opakujte slovíčka této lekce 

2. V učebnici na straně 32, cv. 8 – zapište si a doplňte text( ze cv. 7) ze zeleného 

obdélníku:  Bausteine 

    - již zde se vyskytují slovesa stehen a liegen v kombinaci s otázkou Wo? a 

předložkou se 3. pádem. 

3. Do sešitu si zapiš: Wohin?   …. Er stelltsieaufdasRegal. (4. pád) 

Wo? ….. SiestehenaufdemRegal. (3. pád) 

4. Napiš si také do sešitu cvičení 9, str. 32. 

https://www.youtube.com/watch?v=eOhXYHKphIQ&list=PLM_96iolL8HRYrpU_H5sd02caca0ziJXc
https://www.youtube.com/watch?v=eOhXYHKphIQ&list=PLM_96iolL8HRYrpU_H5sd02caca0ziJXc
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Hörtext:  

https://www.youtube.com/watch?v=3NTOhu1H1R4&list=PLGQBKSq2HITf3Px1

3eDGBgmJEeXfWa3wC&index=3 

Řešení : učebnice str. 31, cv. 5: 1. stellt - das, 2. legt - den, 3. stellt – das, 4. legt 

– das, 5. kommen – den.  

 

RUSKÝ  JAZYK (p.uč. Máchová) 

 

18.lekce – celkové opakování 

 

1. Učebnice str.70/13 - prohlédni si obrazy na fotografiích. Znáš některý z nich? 
Napiš název obrazu, jméno autora a století, ve kterém žil. V jaké zemi a v 
jakém muzeu visí originál? Informace můžete vyhledat na Internetu, odpovědi 
napište rusky do sešitu. 

2. Pracovní sešit str.82/11 - opakování – minulý čas sloves (viz Gramatický 
přehled v učebnici na str. 76) 

3. Výuková videa – www.eralash.ru 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

 

Dnes máme v 11:00 online lekci. 

Procvičování gramatiky, opakování passé composé a ukazovacích zájmen. 

V učebnici na s. 46 vypracuj cv. 1, 2a 

 

RUSKÝ  JAZYK (p.uč.Jurečková) 

 

Pracovní sešity str.78/3 

Откро́йтеуче́бникнастрани́це 28. 

Посмотри́тенакарти́нку. Допо́лнитеназва́ниямест. 

https://www.youtube.com/watch?v=3NTOhu1H1R4&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=3NTOhu1H1R4&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=3
http://www.eralash.ru/
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Э́тонахо́дитсяме́ждуба́нком и по́чтой. Э́то _______________________ . 

Э́тонахо́дитсянадкинотеа́тром. Э́то _______________________ . 

Э́тонахо́дитсязатеа́тром. Э́то _______________________ . 

Э́тонахо́дитсянале́воотстадио́на. Э́то _______________________ . 

Э́тонахо́дится в це́нтрепло́щади. Э́то _______________________ . 

Э́тонахо́дитсяме́ждуоте́лем и па́рком. Э́то _______________________ . 

Э́тонахо́дитсянапра́воотапте́ки. Э́то _______________________ . 

 

Допо́лнитеназва́ниямест в го́родепосмы́слу. 

 

Я хочу́ко́фе. – Я пойду́ в кафе́. 

 

Онхо́четпосмотре́тьфильм.   – 

Тыхо́чешьнавыс́тавкукарти́н.  – 

Мыхоти́мпогулят́ь.   – 

Они́хотят́купи́тьпроду́кты.  – 

Выхоти́тепосмотре́тьбале́т.  – 

 

 

 

 


