
 

Materiály k samostudiu 

Středa 13. 5. 2020 

Třída 8. C 

 

ČESKÝ  JAZYK 

Dnes scio test od 9,00 

 

ŘEŠENÍ z 12.5.  

A. VĚTNÉ ČLENY – PODMĚT A PŘÍSUDEK 

1. Páva si nespleteme s žádným jiným ptákem. 

Po –  nevyjádřený    Př – slovesný 

2. Jeho poznávacím znamením jsou ocasní krovky. 

Po – vyjádřený, rozvitý   Př – jmenný se sponou 

3. Paví pera bývala v historii ozdobou klobouků a oděvů. 

Po – vyjádřený, rozvitý   Př – jmenný se sponou 

4. Páv je národním ptákem Indie. 

Po – vyjádřený, holý   Př – jmenný se sponou 

        (páv)                                          

5. V zahradách upozorňuje svým křikem, takže ho návštěvníci nepřehlédnou. 

Po – nevyjádřený     Př – slovesný 

Po – vyjádřený, holý   Př – slovesný 

           (páv) 



6. Patří do čeledi bažantovitých. 

Po – nevyjádřený     Př – slovesný 

7. Páv je podle potravy všežravec. 

Po – vyjádřený, holý   Př – jmenný se sponou 

8. Potěší ho různá semena, rostliny, hmyz a jiní drobní živočichové. 

 

Po – vyjádřený, několikanásobný Př – slovesný 

        rozvitý                                                                                   (pávi) 

9. Přes den se pávi vznešeně prochází parkem, přenocují ale na stromech. 

Po – vyjádřený, holý   Př – slovesný  

Po – nevyjádřený     Př – slovesný 

         (krovky) 

10.  I pávice má ocasní krovky, které jsou však menší než u kohouta.  

Po – vyjádřený, holý   Př – slovesný 

Po – nevyjádřený     Př – jmenný se sponou 

11.  Samice se o svá kuřata stará sama. 

Po – vyjádřený, holý   Př – slovesný 

A. SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM – řešení 

 Hejna žraloků byla  těsně u nás, ale naštěstí mě i Jardu námořníci včas vytáhli. Ale najednou se 

přihnaly mraky a z nebe se spustily  proudy vody. Obrovské vlny zalily  palubu. Námořníci 

spouštěli  záchranné čluny, ale ty uplavaly, ani je nestačili  zachytit. Plachty se napínaly, stěžně 

se lámaly, lana se trhala, plavčíci kleli, ženy pištěly, batolata vřískala  a muži vylévali  vodu, 

protože čerpadla se zasekla. Důstojníci chtěli  , abychom je s Jardou zachránili, tak jsme to tedy 

udělali  a všichni muži nám děkovali, i když se trochu styděli  za to, že jejich ženy viděly , jak 



byli  bezradní. Taky se jim začaly  posmívat, že nebyli  tak stateční jako já s Jardou. Ony nás tak 

obdivovaly , že to už chlapi  nevydrželi  a hodili  nás zase zpátky do moře.  

No a pak jste mě probudili   ... 

1. Urči základní a rozvíjející větné členy: 

Šmoulinka sbírala na paloučku pestrobarevné kytičky.  

PŘÍKLAD ŘEŠENÍ: Šmoulinka (Po) sbírala (Př) na paloučku (Pum) pestrobarevné (Pk) kytičky (Pt).  

Koumák vynalezl nový stroj na praní.  

 

Gargamel chystal tajný plán.  

 

Naplánoval přepadení.  

 

V noci se tiše přiblížil ke spícím šmoulům.  

 

Jeho věrný kocour ho následoval.  

 

Azraela ucítil šmoulí pes.  

 

Psík se probudil.  

 

Zburcoval celou vesnici.                

 

A všichni šmoulové utekli.  

 

2. Vlož do věty větný člen, který je napsaný za větou v závorce. Větu celou napiš.  



Štěpán zaspal. (PKs, PUČ) ……………………………………………………………………………………………………… 

Honil po dvoře. (Po vyjádřený, PT) ………………………………………………………………………………………………… 

Jablka opadala. (PKs, PUM, PUČ) …………………………………………………………………………………………………… 

Počasí je nepříznivé (PUČ) ……………………………………………………………………………………………………… 

Mařenka jede. (PK, PUZ,PT) ……………………………………………………………………………………………………… 

 

  

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (dobrovolný úkol) 

 Vymysli smysluplnou větu, v níž budou pouze souhlásky. 

 Pokud se ti to podaří (vymyslet, ne vygooglovat), pošli mi to do mailu. 

 Možné řešení v pondělí 

 

MATEMATIKA 

nezapomeňte zítra (14.5.) na scio testy z M (začátek v 9,00hod) 

 

ROVNOST (dosazování za proměnnou) 

Vypracovat do sešitu: 

-  uč. str. 127/3  

a) Nápověda: Dosadíš za proměnnou (v tomto případě z) postupně jednotlivá čísla z nabídky, až 

nastane situace, že se bude výsledek vlevo rovnat výsledku vpravo  L = P 

 Začneme číslem 3.  

z = 3 

L = 2∙ (5–2 ∙ 3) = -2 

 P = 65 + 7 ∙ 3 = 86     

 -2 ≠ 86 

 L ≠ P  pro z = 3 výrazy nejsou rovny, dosazujeme tudíž další číslo z nabídky 

    ROVNICE 

uč. str. 128 – nastudovat-bylo video https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU


1) Zapsat do sešitu: nadpis Rovnice str. 128 - text pod obrázky (váhy) + modré rámečky 

                                                                            příklady pod rámečky a zkoušku 

                                                                            (celá tabulka, sledovat zkoušku Báry i Petra) 

2) Vypracovat do sešitu: uč. str. 128/1 - stejný postup, jako na str.127/3 nebo úvod videa 

 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

pí. uč. Tenglerová 

Guten Tag! 

Wir üben die Grammatik  

1. V pracovním sešitě vypracujte na straně 22, cvičení 25  

2. V pracovním sešitě vypracujte na straně 23, cvičení 26 a 27  

3. Na závěr si pusťte krátká videa: 

https://learngerman.dw.com/en/woher-kommst-du/l-37263828 

 

https://learngerman.dw.com/en/nico-hat-ein-problem/l-37265543 

 

pí. uč. Hellerová 

opakování L1/M6 – na předložky vor/auf/in + 3.pád - odpověz a použij slovo v závorce – 

napiš do sešitu 

- Wo finden wir ein Taxi? (Theater) -  

- Wo kaufst du die Bücher? (Buchhandlung) -  

- Wo spielst du Fuβball? (Fuβballplatz) -  

- Wo machst du Gymnastik? (Sporthalle) –  

 

 

RUSKÝ  JAZYK 

18.lekce:  „POVTORENIJE – MAŤ UČENIJA“ - Opakování – matka moudrosti 

1. Učebnice str. 63/2 A + 2 B – nabídky cestovní kanceláře 
2. Pracovní sešit – str. 78/1 (viz učebnice 14.lekce – názvy budov ve městě) 
3. Online cvičení – www.liveworksheets.com/ru 

Russian Interactive worksheets – pracovní list „Intěrnacionaľnyje slova“ - spojte obrázky s 

odpovídajícím výrazem, klikněte „Finish“ a potom „Check my answers“ - (úkol bude 

automaticky opraven a vyhodnocen). 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Zkontroluj si překlad vět: 

1. Narodil (a) jsem se v Praze. Je suis né(e) à Prague. 
2. Soused zemřel v roce 2008. Le voisin est mort/décédé en  2008. 

https://learngerman.dw.com/en/woher-kommst-du/l-37263828
https://learngerman.dw.com/en/nico-hat-ein-problem/l-37265543
http://www.liveworksheets.com/ru


3. Petr odešel ze třídy.  Pierre est parti de la classe 
4. Jablko spadlo ze stromu. Une pomme est tombée de  l´arbre. 
5. Můj otec se stal lékařem. Mon père est devenu le medecin. 
6. Kamarádi vstoupili do našeho domu. Les amis sont entrés dans notre maison. 
7. Prošli jsme kolem pěkné restaurace. Nous sommes passés par un beau restaurant. 
8. O víkendu jsem zůstal doma. Je suis  resté à la maison pendant le weekend.  
9. Paní ředitelka vstoupila do třídy. Madamme directrice est entrée dans la classe. 
10. Marek vyšel ze dveří. Marc est sorti de la porte. 
11. Vyšla jsem do 12. patra. Je suis montée au 12ème étage. 
12. Patrik slezl do přízemí. Patrick est descendu au rez-de chaussée. 
13. Přišel mi dopis z gymnázia.  La lettre du lycée est arrivée. 
14. Naši kamarádi přišli v sobotu na grilování.  
Nos amis sont arrivés/ venus samedi à la soirée de grillade. 
15. Minulé léto jsme jeli na dovolenou na Slovensko.  
Nous sommes allés en vacances en Slovaquie l´été dernière. 
16. Vrátil jsem se domů pro sešit z matematiky.  
Je suis rentré pour le cahier de mathématiques. 
17. Vrátili jsme se domů z dovolené na horách.  
Nous sommes retournés chez nous de vacances à la Montaigne. 
Připravte si dotazy k těmto větám na pátek, co je vám nejasné. 
 

V učebnici na s. 41 udělej cv.5a do sešitu (napiš zápornou odpověď a k tomu, 2. větu kladnou- co jsi 

dělal), pokračuj cv. 5b- k otázkám vymysli odpověď pomocí slovesa v závorce. 

Doplň cvičení na passé composé na následujícím odkazu: 

https://www.liveworksheets.com/od7655ve 

poté klikni na Finish a vyber možnost -email my answers to my teacher, do 1. kolonky napiš své 

jméno, do poslední můj email sulova.perina@seznam.cz a dej „send“ pošli mi výsledky.  

 

Zítra ve 12.00 nás čeká online výuka přes web zoom.us, přihlásíte se pomocí následujícího odkazu 

přes počítač a nebo na mobilu (na mobilu nejdříve stáhněte aplikaci zoom) 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/73420120843?pwd=bUFmV205ZGt6eklYWVRIR2p2WHdpdz09 

Meeting ID: 734 2012 0843 

Password: 4DNpjR 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/od7655ve
mailto:sulova.perina@seznam.cz

