
Materiály k samostudiu 

Středa 8. 4. 2020 

Třída 8. C 

ČESKÝ  JAZYK 

 

VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI VEDLEJŠÍMI VĚTAMI - PROCVIČOVÁNÍ 

Po včerejší rozcvičce – druhy vedlejších vět – procvičte poměry mezi vedlejšími větami: 

1. Pravidla najdete v uč. na s. 64 – nastudujte 

2. Procvičte: uč. s. 64, cv. 7 do sešitu (nezapomeňte nadpis a datum) 

DOPORUČENÝ POSTUP:  

- Opište větu hlavní podle zadání. 

- Vymyslete k ní větu vedlejší, aby to dávalo smysl (použijte spojky podřadicí typu že, protože, 

aby…). 

- Za tuto větu vedlejší doplňte spojovací výraz, který odpovídá zadání (např. odporovací – ale). 

- Vymyslete druhou vedlejší větu tak, aby celé souvětí dávalo smysl. 

PŘÍKLAD: 2. věta: Napsala jsem mu dopis, který ho potěšil, ale (který ho) nerozesmál. – dvě věty 

vedlejší přívlastkové v poměru odporovacím 

Vymýšlení příkladů je časově náročnější typ cvičení, proto máte dnes jen jedno. O to víc se ale 

snažte (O koho? O co?), aby věty dávaly smysl a (aby) odpovídaly zadání. = mimochodem jsem 

právě napsala dvě vedlejší věty předmětné v poměru slučovacím. 😉  

Když si ani tak nebudete vědět rady, napište mi mail. 

  

MATEMATIKA   

Opakování – Thaletova věta 

1) uč. str. 96/1 a), b), c) 

2) uč. str. 96/2 a), c), 4, 7  

Přeji vám všem hezké Velikonoce. 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

pí.uč. Tenglerová 

Guten Tag, 

Heute schreibt ins Deutschheft: 

Datum: der 8. April 



Modul 6, Lektion 2 

1. Wortschatz – Arbeitsbuch, Seite 42 – 43 (Slovíčka – 2. Lekce) 

(ústně i písemně, využívejte pomocníka - překladač Google) 

 

pí. uč. Hellerová 

– popiš budovu, kam chodíš nejraději, jak se k ní dostaneš od domu, použij značky – 

links - doleva, rechts - doprava, hinten - dozadu, vorn - dopředu, které nalezneš na 

stránce učebnice 16 

Klíč k řešení cvičení – PS 6/11 

 In der Bäckerei, Gebäck 

 In der Buchhandlung, Bücher 

 In der Metzgerei, Fleisch 

 In dem (im) Supermarkt, Essen                         

 

RUSKÝ  JAZYK 

17.lekce - MOSKVA 

1. Učebnice str. 54/6A, 6B - přečtěte si rozhovor a vypište do sešitu památky Moskvy  

2. PS - str.69/9 

3. Reálie - Ruské Velikonoce (viz příloha) 

 

 

Doporučené video materiály v ruštině - na portálu www.jazyky-online.info/rustina/video 

 Ruský obrázkový slovník 

 Ruské fráze 

 Ruská konverzace 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

 zkontroluj si v pracovním sešitě s: 25-27 

ex. 1: očísluj si fráze na řádku od 1 do 6 zleva doprava a kontroluj: a5, b3, c2, d1, e4, f6 

ex. 2: 1 perdu, 2 fait, 3 dormi, 4 entendu, 5 dit, 6 découvert, 7 filmé, 8 pris, 9 déjeuné, 10 

appris, 11 aimé, 12 utilisé, 13 su, 14 obtenu. Le mot caché: Participe passé. 

26/2: a- existé, eu, adopté, élevé, eu. b- vécu, épousé, visité, connu. c- régné, été, bu, fait, 

écrit. 

2b: a1, b3, c2 

27/ 3: 1 invité, fait, 3 acheté, 4 écrit, 5 découvert, 6 pris, 7 cherché, 8 perdu, 9 gagné, 10 

trouvé.  

Le personnage: Victor Hugo. 

4: Léonard De  Vinci a peint des tableaux ,il n´a pas voyagé dans l´espace. 2  Victor Hugo a 

écrit des romans, il n´a pas  écrit de magazines littéraires. 3 Jean d´Arc a combattu à la guerre, 

elle n´a pas fait le tour de monde. 4 Marie Curie a fait des recherches scientifiques, elle n´a 

pas écrit de romans.  

 

 

http://www.jazyky-online.info/rustina/video


 zkontroluj PS s. 22:  

Monsieur Bocuse- Chinois-Poisson et épinard-Biere- 6 euros 

Mme Olivier-Cafétéria-Paella- coca-9 euros 

M. Troisgros-Fast-food- Hamburger-Frites- Eau - 5 euros 

Mme Adria- Végétarien- Salade Composée- Vin-  10 euros) 

 

 

 vyfoť v sešitě cvičení, která jsi měl za úkol ze s. 30 (16. a 18.3. zadáno)  v učebnici a pošli mi 

dnes na email sulova.perina@seznam.cz  

 

1) udělej v PS s. 27/5 

 

2) pusť si video  o fr. Velikonocích-  Pâques 

https://www.youtube.com/watch?v=iyPIwwZ7wLY 

 

3) přelož tyto věty:  

1. Koupil jsem mléko a vodu. 

2. Byli jsme v lese.  

3. Jedli jste?  

4. Napsal jsem domácí úkol. 

5. Uvařil jsem oběd.  

6. O víkendu jsem hrál fotbal.  

7. Měli jsme psa.  

8. Marie ztratila klíče.  

Tyto věty opět napiš do sešitu, vyfoť a pošli mně na email sulova.perina@seznam.cz do 11.4. 

a k tomu mi pošli foto zápisu passé composé ve svém sešitě!  

 

 

https://slovnik.seznam.cz/preklad/francouzsky_cesky/P%C3%A2ques
https://www.youtube.com/watch?v=iyPIwwZ7wLY

