
 

Materiály k samostudiu 

Pondělí 11. 5. 2020 

Třída 8. D 

 

ČESKÝ JAZYK 

(MLUVNICE) 

I. kontrola zadání ze dne 7. 5.  

 

II. Nové zadání 

1. PS str. 3/ cv. 2 

2. Souřadně spojené věty vedlejší: 

 jsou stejného druhu, např. podmětné, předmětné, přívlastkové,… 

 závisí vždy na stejné větě řídící 

3. uč. str. 74 – přečíst poučení 

4. Graficky taková souvětí znázorňujeme takto: 



 
5. Souvětí opište do sešitu, nakreslete graf, určete druhy vedlejších vět a významové 

poměry. Doplňte čárky do vět. 

1. Daniel si vzpomněl co se ve škole učili a co si má připravit. 2. Napsala jsem mu dopis 

abych mu připomněla naše ujednání ale ne abych mu něco vyčítala. 3. Hned se pozná 

že buď na to nemyslí nebo že o tom nic neví. 4. Nespoléhejte se že vám poradím 

dokonce že vám i pomohu. 5. Dopadlo to tak jak jsme předpověděli a tedy jak jsme 

chtěli. 6. Přijdu za vámi buď až budu s prací hotova anebo až mě práce přestane bavit. 

7. Můj strýc říkal že čekal na bratrance na nádraží ale že bratranec nepřijel. 8. Zastavili 

nás aby se zeptali na cestu a ujistili se o správném směru. 

 

MATEMATIKA   

Opakování – rozklad na součin 

1) uč. str. 116/7 a) b) d) e) 

2) uč. str. 173/26 a) b) c) d) e)  

3) uč. str. 173/28  

Kdo potřebuje, připomene si: 

 https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=H53OmzQGC2Q 

https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ
https://www.youtube.com/watch?v=H53OmzQGC2Q


NĚMECKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. Bajerové 

Učebnice strana 23, cvičení 11, zde nastane upevnění údajů o směru s pomocí přiřazovacího 
cvičení. 
Učebnice strana 23, cvičení 12 - Popis cesty, upozorňuji opět na tři barvy, které vám ulehčí 
správné tvoření 3. pádu. 
Příklad: Enschuldigung, wie komme ich zum Rathaus? 
Also, gehen Sie zuerst geradeaus.... 
Pracovní sešit strana 14, cvičení 1 
Příklad: Tut mir Leid, ich habe keine Zeit, in der Park zu kommen. 
Pracovní sešit strana 14, cvičení 2 a strana 15, cvičení 4. 
 
 
Skupina pí. uč. Novotné 
 
1. Super Easy German (41) - What do I see in the Streets? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgmVwPjTtM4 

- zopakujte si 4. pád/ Akkusativ 

2. Dnes nová slovní zásoba - pracovní sešit 43 - 44/ 30 - 34 

- slovíčka zapište do školního sešitu, pouze německy, zadejte je do Google-překladače,  

  on vám je přečte, vy je po něm opakujte vždy 2x, SLOVÍČKA SE NAUČTE!!!! 

 

RUSKÝ JAZYK 

18. lekce – Povtorénije – mať učénija 

 

1. Pracovní list – 1. a 2. část (cvičení 2.3, 5,6) 
2. Učebnice – str. 62/1B – přečtěte si text, spojte věty v levém a pravém sloupci tak, aby 

rozhovor dával smysl. Trénujte čtení nahlas. 
3. Poslech – výuková videa – www.eralash.ru 

 

 

DĚJEPIS 

Prezentace Františkánsko-metternichovský absolutismus, zapsat a naučit slidy 2-3, pak 

spoj pojmy, co patří k sobě, dozadu do sešitu piš k číslu písmeno, nezapomeň, že dodneška 

jsi měl poslat na mail vypracované otázky! (veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš  

na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 8. ročník) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgmVwPjTtM4
mailto:dejepis.perina@seznam.cz


FYZIKA 

1. Podívejte se na: https://www.youtube.com/watch?v=toQIIVACJjM  

2. Do sešitu – zapište a odpovězte: 

Supravodivost    

a) Z jakého materiálu je supravodič? 

b) Jak můžeme supravodič vytvořit? 

c) Jak můžeme vytvořit délku trvání supravodiče? 

d) S jakým silovým polem v pokusu bylo manipulováno? 

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

