
 

Materiály k samostudiu 

Pondělí 16. 3. 2020 

Třída 8. A 

 

MATEMATIKA   

Číselné výrazy a jejich hodnota 
do ŠS - teorii str. 113-114 bez cvičení; 113/1,2, 114/3-5 
 

DĚJEPIS 

Revoluční hnutí 1815-1848 
 
(uč.str. 84-85: vypracuj čtyři otázky (červené puntíky) na str. 84 a čtyři otázky 
(červené puntíky) na str.85, piš i celou otázku!) 
 

ZEMĚPIS 

Průmysl spotřební 
 
uč.str.56 – 57 
*V učebnici na str.56 v levém sloupci máte tři otázky (červené body). 
Vyhledejte si odpovědi na mapě nebo zjistěte na internetu. 
*Přečtěte si text, do sešitu si vypište obory spotřebního průmyslu a vyhledejte 
města uvedená v textu na mapě. 
*Pokuste se najít doma výrobky spotřebního průmyslu vyrobené v ČR, zapište 
si je a po návratu do školy s nimi seznamte spolužáky. 
*str.57 – Otázky a úkoly č.1, 3 písemně, ostatní ústně 
 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

učebnice s. 30 vypracovat do sešitu cv. 1, 2, 3 
 
NĚMECKÝ  JAZYK 

Pracovní sešit strana 9, cvičení 19; strana 10, cvičení 20, 21, 22 
 



RUSKÝ  JAZYK 

(p.uč.. Máchová) 

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 

 

RUSKÝ  JAZYK 

(p.uč.Jurečková) 

Učebnice str. 45/6 – ke každému obrázku prosím napsat jednu větu do škol. 

sešitu 

                        45/8 – vyber 5 libovolných svátků a napiš o nich dle vzoru 

Pracovní sešit str. 52/14 – vyčasuj sloveso být dle zadání 

                                 52/15 – doplň (tvar slovesa být + infinitiv slovesa v závorce) 

 

 



PŘÍRODOPIS Pondělí 16.3.  

      pokud máte možnost - můžete vytisknout, jinak přepište do sešitu,  

       hotovou práci vyfoťte a pošlete na můj mail krauseova.perina@seznam.cz 

1. Napiš význam (funkce) kůže: 

 

 

 

2. Spoj pojem se správným významem (barevně vyznač): 

daktyloskopie 

pigment 

rakovina kůže 

akné 

papilární linie 

dermatologie 

 

3. Přiřaď správné postupy první pomoci (barevně vyznač): 

odřeniny         

hluboké krvácející rány 

lehké popáleniny 

 

těžší popáleniny 

 
lehké omrzliny 

těžší omrzliny 

poleptání kyselinou 

poleptání louhem 

 

barvivo obsažené v kůži k zachycování ultrafialového záření, ochranná funkce 

 

metoda kriminalistiky využívající papilární linie (otisky prstů) u každého člověka 

rozrýhování pokožky na vnitřní straně posledního článku prstů rukou 

 

věda o kůži, lékařský obor 

 poškození kůže ucpáním mazových žláz odumřelými buňkami v období puberty 

 onemocnění kůže způsobené opakovaným spálením z nadměrného opalování 

 

umyjeme proudem vody, potom omýváme vodou s octem 

umyjeme proudem vody, omýváme vodou s rozpuštěnou jedlou sodou 

popálené místo chladíme ve studené vodě, překryjeme sterilním obvazem 

přivoláme lékaře, postiženého dopravíme do nemocnice 

omrzlé části teple zabalíme 

omrzlé části omýváme vodou postupně teplejší až do 40 stupňů Celsia, k lékaři 

umyjeme čistou vodou, dezinfikujeme a překryjeme náplastí s polštářkem 

zastavíme krvácení, okolí rány dezinfikujeme, postiženého dopravíme k lékaři 


