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Třída 8. D 

 

ČESKÝ JAZYK  

(MLUVNICE)  

I. kontrola zadání ze dne 23. 4. 

1. uč. 48/7 písemně do sešitu 

Maminka poslala balík spěšně. Český ráj je básníky často opěvovaná krajina. Měl skluznice 

z umělé hmoty. Dívali jsme se na cennou mědirytinu. Topinky posypeme jemně strouhaným 

sýrem. Pobělohorská doba je podle A. Jiráska dobou temna. Cesta vedla strmě do kopce. 

Proměnlivé počasí se vyznačovalo kroupami a sněhem. Na oběžné dráze se objevila nová 

družice. Věnovali jsme pěkné oblečení na charitu.  

2. uč. str. 71/cv. 28, 29 do sešitu 

cv. 28 – musíte změnit pořadí vět a spojovací výrazy, např. 

Budu chodit na doučování, vůbec totiž nerozumím matematice. Ráda ho poslouchám, neboť 

má příjemný hlas. Půjčila jsem si její svetr bez dovolení, a proto se zlobila. 

cv. 29  

Některé kapaliny se vypařují velmi rychle, a proto (důsledkový) … 

Koroze je proces nežádoucí, neboť (příčinný) … 

Proton…náboj, (slučovací) elektron…náboj, (slučovací) oba…velké a (slučovací)… 

Atomy jsou elektricky neutrální částice, neboť (příčinný)… 

Viry…, a proto (důsledkový)… 

Zdravý člověk…, ale (odporovací)… 

Krevní plazma…a (slučovací)… 

II. Nové zadání 

1. Druhy vět vedlejších 

Označte a určete vedlejší větu: 

Jestliže se budeme snažit, zvládneme i obtížné úkoly.    ..........................  



Když jsem přišel ze školy, musel jsem pomoci mamince.    ..........................  

Držím se zásady, že je lépe chodit o něco dříve.    ..........................  

Věra pověsila záclony, které čerstvě vyžehlila.    ..........................  

Nebojí se, že ho budou ostatní kritizovat.    ..........................  

Mrzlo, až praštělo.    ..........................  

Musíme zdolat překážky, které nám stojí v cestě.    ..........................  

Učitel pozoroval žáky, jak malují.    ..........................  

Známe mnoho pověr, podle kterých se řídíme.    ..........................  

Vrať se tam, odkud jsi přišel.    ..........................  

 
2. Významové poměry mezi několikanásobnými větnými členy 

uč. str. 72 – přečíst poučení 

3. 72/1 písemně do sešitu 

 

  

MATEMATIKA   

DRUHÁ MOCNINA DVOJČLENU (a-b)2 

1) uč. str. 114/ 10 a) c) d) e) f) 

2)              114/12 napište celé zadání a doplněný člen zakroužkujte 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. Bajerové 

TEST -  viz příloha "2020-04-27 Test z NM 8D.jpg" 
Milí žáci, věřím, že se vám test povede!!! 
 
Skupina pí. uč. Novotné 
 
1. YouTube - Easy German 164 - Asking for Directions in German / Hört gut zu!! 
2. Im Lehrbuch - S. 25/17, 18 
 
 
 

 



RUSKÝ JAZYK 

17. lekce – procvičování 

1. Pracovní sešit str. 69/21 
2. Pracovní sešit str. 70-71/22 – křížovka 
3. Výukové video – www.eralash.ru/library/2009/234 díl - „My objazátěľno verňómsja“ 

 

DĚJEPIS 

Dějepis zápis prezentace Průmyslová revoluce opsat slidy 2 a 3 (veškeré materiály na mailu 

dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 8. ročník), pak zhlédnout na Streamu 

Slavné dny bitvu u Waterloo https://www.slavne-dny.cz/episode/10006058/den-kdy-doslo-

k-bitve-u-waterloo-18-cerven 

 

FYZIKA 

Do sešitu: 

Opakování  

Učebnice str. 131/ vypracuj zadání i odpovědi na otázku č. 4 a úkol č. 1; 2a, d. 

 
 

http://www.eralash.ru/library/2009/234
https://www.slavne-dny.cz/episode/10006058/den-kdy-doslo-k-bitve-u-waterloo-18-cerven
https://www.slavne-dny.cz/episode/10006058/den-kdy-doslo-k-bitve-u-waterloo-18-cerven

