
Materiály k samostudiu 

Úterý 7.4. 2020 

Třída 8.B 

 

ČESKÝ  JAZYK 

ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE) – ÚTERÝ 7. 4. 2020 

I. Kontrola cvičení (zadáno ve čtvrtek 2. 4.) 

1. uč. str. 41/3 písemně do sešitu 

přijď ke mně, domněnka, se setmělo, střídmě, vzpomněl si na mě, mně se líbila, 

samozřejmě, připomněl mně, jemně, oněměl, proměnlivé, měsíců, uměleckých, 

příjemně, domnělý, měkčí, pomněnek, měděný, mělké, měřítko, beze mě, u Mělníka, 

dorozuměl, osamělý 

 

2. Větné rozbory 
Graficky označte a určete jednotlivé větné členy: 

      Pks          Po       Puz        Př            Pt  

Elektrická žárovka jasně osvětlovala místnost.  

      Po           Př          Pum          Pum 

Cizinci se dívali z rozhledny na Prahu.  

    Pks    Po       Pkn          Př 

Suché větve stromu se zlámaly. 

 

3. uč. str. 58/ 17 A,  

            58/ 18 a) A    b) …doma, a tak…; …mě…; …ji…; …koupím…     c) A 

            58/ 19 B  

58/20 E (chyby jsou v interpunkci) 

 

4. PS str. 37/cv. 7 příčinný 

Pořadí významových poměrů: odporovací, vylučovací, důsledkový, vylučovací, 

stupňovací, odporovací, slučovací, stupňovací, důsledkový) 

 

II. Nové zadání 

1. uč. str. 42/4 písemně do sešitu 

2. Druhy vět vedlejších 
Označte a určete vedlejší větu: 

Za jasné letní noci jsme viděli, jak padají hvězdy.    ..........................  

Na křižovatce byl řidič na pochybách, kterou cestou se má dát.    ..........................  

Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.    ..........................  

Kdo přijde po nás, už nic nedostane.    ..........................  

Milan jezdí každý rok na hory, protože rád lyžuje.    ..........................  

Maminka již peče na Vánoce, aby to všechno stihla.    ..........................  



Protože byl Honza statečný, zvítězil nad drakem.    ..........................  

Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.    ..........................  

Až budeš připravena, tak zavolej.    ..........................  

Honza se stal králem, protože zabil draka.    ..........................  
 

3. uč. str. 58/cv. 21a) – e)  

MATEMATIKA   

PS  strana 125  A - 25.  Minitest A - 28 . 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Anglický jazyk – (Panošová) 7. 4. 2020 

Pokud máš možnost, procvič si gramatiku: 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs 

Uč. 53 - přečti text, vypiš si neznámá slovíčka a písemně odpověz na otázky ve cv. 2. 

Dobrovolný prázdninový úkol: Pokud máš možnost, pusť si na YouTube píseň: Bonnie Tyler - Holding 

Out For A Hero. Najdi si v učebnici s. 55 a pokus se vyřešit zadání 1a) je to text k písni. Píseň během 

prázdnin alespoň 2x zazpívej  

 Ful: osvěžte si příběh na str.50 (bez něj zbytek nedává smysl) 

 přečtěte si text na str,62 (pokusím se vám k tomu zveřejnit audio na 
osmabe.perina ) 

 odpovězte na otázky 62/2  
 vymyslete, jak to asi dopadne 63/3a 

DĚJEPIS 

Americká občanská válka – „válka Severu proti Jihu“ 
Uč.str.54-55 
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-ktery-ukoncil-americkou-
obcanskou-valku-9-duben-152582 
  

         opsat 54(malá trojka-Občanská válka….) 

         (výklad (nepovinně, ale líp to pochopíš) – videovýpisky Sever proti 
Jihu www.youtube.com/watch?v=XRZR0n1kpGk) 

         opsat 54 (malá čtyřka –Obnova Jihu, tzv.rekonstrukce…) 
 

 

         Na základě videa Stream/Den bitvy u Little Big Hornu 
(www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-bitvy-u-little-bighornu-25-cerven-

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-ktery-ukoncil-americkou-obcanskou-valku-9-duben-152582
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-ktery-ukoncil-americkou-obcanskou-valku-9-duben-152582
http://www.youtube.com/watch?v=XRZR0n1kpGk
http://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-bitvy-u-little-bighornu-25-cerven-152642


152642) napište svůj názor na situaci severoamerických indiánů ve 2.polovině 
19.stol. Rozsah min.10 vět(klidně se rozvášněte: zhodnoťte situaci - co bylo špatně a 
proč vztahy nefungovaly, co měly/mohly udělat nejen u Little B.Hornu obě stany 
jinak), pošlete na fulinova.perina@seznam.cz. (stačí do př.úterka). Text prosím 
napište do „těla“ emailu, příp.jako přílohu Word. (Fotku textu jen v nejhorším případě. 
Děkuji.) 

 
 
+NEZAPOMEŇ poslat svou vypracovanou OTÁZKU NA ZNÁMKU  ze seznamu 
na osmabe.perina@seznam.cz (ale to většinou už máte;) ) 
 
 
Užijte si Velikonoce a držte se:):) 

 

PŘÍRODOPIS 

1) Do sešitu vypracuj otázky 1 – 7 na str.55. 

2) Přečti si text na str. 56, nadepiš do sešitu Smyslová ústrojí  a písemně zodpověz: 

- Jak jinak nazýváme smyslové buňky uložené v čidlech? 

- Co je smyslový vjem? 

- Vyjmenuj pět smyslů člověka. 

- Nadepiš Hmat a odpověz: 

- Co vnímají hmatová tělíska uložená v kůži? 

- Proč nevnímáme dotek svého oděvu? 

3) Nadepiš Zrak, nakresli pečlivě obrázek 70 na str.57 – Stavba  oka -  a popiš. 

4) Přečti si text na str.56 – 58 o stavbě a funkcích oka. 

5) Vylušti a vyber z vyluštěných slov zadaná písmena:                  pořadí vybraných písmen 

1) Vnější vrstva oční koule                                                   - - - - - -                 5. 

2) Průhledná část vnější vrstvy oční koule                        - - - - - - -               4. 

3) Střední vrstva oční koule protkaná cévami                  - - - - - - - -             7. 

4) Spodní vrstva oční koule                                                  - - - - - - -               7. 

5) Místo v oku, kde je nejvíc čípků a tyčinek                    - - - - -  - - - - - -    11. 

6) Je zavěšena na řasnatém tělesu                                     - - - - -                    5. 

7) Barevná část oka s kruhovým otvorem uprostřed      - - - - - - -               1. 

8) Kruhový otvor v barevném mezikruží                           - - - - - - -                2. 

9) Vyplňuje oční kouli                                                           - - - - - - -                7. 

 

Z vybraných písmen sestav slovo související s funkcí oční čočky a vysvětli, co 

znamená. Pořadí písmen ve výsledném slově nesouhlasí s pořadím jednotlivých 

vyluštěných slov. 

Vyluštěné výrazy, výsledné slovo a jeho vysvětlení pošli na 

melichova.perina@seznam.cz  . 

 

Přeji vám hezké, i když poněkud nezvyklé, Velikonoce. 
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