
 

Materiály k samostudiu 

Středa 24. 6. 2020 

Třída 8. C 

 

Milí žáci, 

posílám vám poslední materiály k samostudiu v tomto školním roce. 

S chutí do toho a půl je hotovo! 

Vaše třídní učitelka  

 

ČESKÝ  JAZYK 

 
 

Milí osmáci, 

chci vám popřát hezké prázdniny a doufám, že se všichni ve zdraví uvidíme v září.  

Dnes je poslední „hodina“ v tomto - trochu zvláštním - pololetí, proto vám zadávám pouze 

opravu včerejšího zadání. Projděte si řešení, ať víte, kde ještě máte přidat, příští rok bude 

pro vás velmi důležitý a musíte být dobře připraveni. Hezké léto vám všem!                  

                                                                                                                                             J. Kroutilová 

 
ŘEŠENÍ z 23.6. 
1. 
a) Rád poslouchám ranní zpěv ptactva. 
b) Celníci objevili tajnou schránku s drahokamy. 
c) Lehce nabyl, lehce pozbyl. 
d) Zúčastníme se také, nebo zůstaneme doma? 
2. 
a) kdesi - 6 b) menší - 2 c) stého - 4 d) čtyřka -1 e) tvého - 3 f) foukání -1 
3. 
a) Těla zesnulých faraonů natírali (vonné masti). – vonnými mastmi 
b) Cvič (obě paže). – oběma pažemi 
c) Největší pozornost věnovala (výtvarné práce). výtvarným pracím 
d) V tomto městě je málo (dětské hřiště). dětských hřišť i hřiští 
 
4. 
a) člověk - pán 



b) jeden - ten 
c) řeč - kost 
d) krejčí - jarní 
5. 
a) dobrý - lepší 
b) řídký - řidší 
c) vysoký - vyšší 
d) ubohý - ubožejší 
6. 
a) poctivý obchodník – poctiví obchodníci 
b) lovecký pes – lovečtí psi 
c) drobný motýl – drobní motýli 
d) maličký ráček – maličcí ráčci 
7. 
a) samého - ukazovací 
b) ničeho - záporné 
c) sebe – osobní (zvratné) 
d) vás - osobní 
8. 
a) patero - druhová 
b) druhý - řadová 
c) čtyřicet - základní 
d) šestkrát – násobná 
9. 
a) nese, jde, dělá 
b) uvidí, přinese, odejde 
c) vydělá, skočí, hází 
d) řekne, vidí, přijde 
10. 
a) psát – 3. os., j.č., zp. oznam., čas přít. – píše 
b) nést – 1.os., mn.č., zp. oznam., čas min. – nesli jsme 
c) sedět – 2.os., mn. č., zp. rozkaz. – seďte! 
d) usmažit – 1.os., mn.č., zp. podmiň. – usmažili bychom 
11. 
a) Bližší informace vám sdělí učitelé. – přísudek slovesný 
b) Třešně už budou určitě zralé. – přísudek jmenný se sponou 
c) Náš syn je vzteklý a urážlivý. – přísudek jmenný se sponou 
d) Petrův spolužák se v matematice velmi snaží.- přísudek slovesný 
12. 
Po Přs Pt(3.) Pt(4.) PKs Pum 
a) Eva poslala mamince dopis z lyžařského výcviku. 
Pks Po Př Pu míry Puzp Př –jmenný se sponou 
b) Žlutá bunda byla velmi hezky zdobená. 
13. 
a) Do turistického kroužku, který byl loni založen na naší škole, se přihlásili i hoši z naší 
třídy. S 
b) Lékař mi předepsal prášek, sirup i kapky. V 



c) Stovky lidí se s napětím dívaly na důležitý hokejový zápas. V 
d) Postav vázu zpět na polici, ať ji nerozbiješ. S 
14. 
a) Když teď odejdete, neuvidíte to nejdůležitější. souvětí podřadné 
b) Buď nám poskytnou slevu, nebo výrobek opraví. souvětí souřadné 
c) Vrať to na místo, ze kterého jsi to vzal. souvětí podřadné 
d) Jeho zpráva mě překvapila, ba i zarmoutila. souvětí souřadné 
15. 
a) Ukaž mi, kudy se dostanu k nádraží. 1VH, kudy 2VV- předmětná 
b) Na břehu jezera stojí nádherné chatky, které jsou v létě pronajímány. 
1VH, které 2VV- přívlastková 
c) Je správné, že o tom přemýšlíte. 1VH, že 2VV- podmětná 
d) Myslivec pozoroval srny, jak se pasou. 1VH, jak 2VV- doplňková 
16. 
a) Letní večery bývají teplé a my můžeme dlouho sedět na zahradě. - slučovací 
b) Navštívila nás teta z Ostravy, ba i babička s dědou přijeli.- stupňovací 
c) Odešel již před hodinou, ale v práci ještě není. - odporovací 
d) Buď půjdeš se mnou, nebo tady musíš počkat. - vylučovací 

 

MATEMATIKA 

Statistika 

Zapsat základní pojmy z prezentací: 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/5233 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/113295 
 
 

NĚMECKÝ  JAZYK 

pí. uč. Tenglerová 

Guten Tag! 

V učebnici na straně 38, cvičení 19 si přečti text. Pod textem jsou napsané věty. Napiš do sešitu, které 

věty jsou v textu uvedeny a ve kterém řádku. 

V září v rychlosti zopakujeme Modul 6. Pokud vám některá zadaná cvičení chybí, doplňte si je. Pokud 

něčemu nerozumíte, označte si to barevně a v září ještě dovysvětlíme. Přeji všem hezké prázdniny. 

pí. uč. Hellerová 

- opakování lekce L3/M6 - učebnice - 44 - 45 - co souhlasí?- urči falsch - křížek/richtig - fajfka 
a čti si stranu 40 - 41 plus si zapamatuj nová další slovíčka ze strany 40 
 
klíč k řešení cvičení: učebnice: 38/19 

 1R 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/5233
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/113295


 2F 
 3F 
 4R 
 5F 
 6F 
 7R 
 8F 
 9F 
 10R 

 

RUSKÝ  JAZYK 

Poslechová cvičení, videa - www.youtube.com/ru 

     -   Kreslený film: Pevnost – štítem a mečem 

          http://kidsyoutube.ru/krepost-shhitom-i-mechom-multfilm-polnostyu-2016/  

 Nu Pogodi – Russian Cartoon 

 Russian Children´s Show 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Závěrečné opakování passé composé 

Nastudujte modrou tabulku „Les expressions de temps“ na s. 53 v učebnici 

Na každý časový údaj v tabulce vymyslete větu v passé composé o sobě. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/ru
http://kidsyoutube.ru/krepost-shhitom-i-mechom-multfilm-polnostyu-2016/

