
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 4. 6. 2020 

Třída 8. D 

 

ČESKÝ JAZYK 

(MLUVNICE) 

I. kontrola zadání ze dne 1. 6.  

1. PS str. 40/cv. 1 

 

2. PS str. 41/ cv. 3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. Nové zadání 

1. Vypracuj do SŠ

 



2. Písemně do SŠ 

 

b) Urči poměry mezi větami souřadně spojenými. 

a) Urči, zda jsou souvětí souřadná nebo podřadná. 

b) Které přísloví vystihuje smysl výše uvedeného textu? 

 

 

  

 

 

MATEMATIKA  

Lineární rovnice se zlomky 

Vypracuj do sešitu: uč. str. 133/4 a), b) c) d) (dodržuj postup, nezapomeň na zkoušku) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. Mrázové 

 PS str. 56/1 doplň časové věty 

                       cv. 2 – 2 věty spoj v souvětí, použij časové věty 

                       cv. 3 -  přečti si článek a doplň slova z šedého rámečku 

                       Zopakuj si trpný rod! 



 

Skupina pí. uč. Šulové 

Online výuka v 11:00 

Učebnice s. 70/ 1, 71/ 2, 3, 4 

Nastuduj slovíčka Unit 6B- We need a holiday 

Pracovní sešit- nastuduj Time Clause na s. 73 v PS (Unit 6.2) 

 

DĚJEPIS 

Prezentace Habsburská monarchie a české země v 2. pol. 19.stol, zapsat a naučit slidy 5, 6  

a 7, pak zhlédni na Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI 

https://www.youtube.com/watch?v=hM7zroMLJBQ 

(veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 

složka 8. ročník) 

 

ZEMĚPIS 

NEZAPOMEŇTE SI PRACOVAT S ATLASEM ČR, VYHLEDÁVEJTE SI INFORMACE ZMÍNĚNÉ 

V TEXTU (zeměpisná místa, oblasti, řeky atd.) utvrzujte si vizuální paměť (pomáhejte 

si internetem).  

Do sešitu: 

9. Jihomoravský (v učebnici na str. 95 – 98 - nastudujte si text) 

Samostatně si vypisujte červeně vyznačené pojmy - Krajské město, okresy, přírodní 

poměry, řeky, málo narušené krajiny, podnebí, plodiny, průmysl, památky.  

Doplňte si aktuálně památky UNESCO (použijte internet). 

PŘÍRODOPIS 

Téma: Dýchací soustava – opakování 

1) Řešení z 2.6.: 
Podvěsek mozkový se nazývá hypofýza, řídí funkci jiných žláz s vnitřním vyměšováním, 

produkuje několik hormonů (např. růstový, oxytocin-„hormon lásky“ též urychluje porod atd.) 

Epifýza se nazývá česky šišinka a řídí cyklus bdění a spánku. Štítná žláza ovlivňuje 

látkovou  přeměnu,  produkuje hormon thyroxin. Její onemocnění při nedostatku jodu způsobí 

vznik strumy (volete).  

Příštitná tělíska řídí hospodaření s vápníkem a fosforem. 

 Nadledviny produkují hormon adrenalin, který připravuje tělo k fyzické i psychické zátěži. 

Inzulin je produkován slinivkou břišní. Reguluje množství cukru v krvi. Hormony pohlavních 

žláz řídí činnost pohlavních orgánů a vývoj ženských a mužských pohlavních znaků. 

 

2) Dnešní téma souvisí i s tématem Člověk a zdraví. Znovu si přečti článek Onemocnění 

dýchacích cest na str. 35. V současné situaci se tento text stal značně aktuální. 

https://www.youtube.com/watch?v=ty7z4mEKAYI
https://www.youtube.com/watch?v=hM7zroMLJBQ
mailto:dejepis.perina@seznam.cz


 

3) Do sešitu zapiš nadpis Onemocnění dýchacích cest a opiš text s doplněnými výrazy: 

 

Většina onemocnění dýchacích cest se přenáší ………………………… ………………………. . 

Kapénky jsou …………………………………... Dostávají se do vzduchu při ………………………. 

…………………………………………... Jiní lidé je ze vzduchu ………………………………. Pokud 

kapénky obsahují ………………………. …………….., mohou u lidí, kteří je vdechli, způsobit 

…………………….. . Epidemie znamená, že ……………………………………………………………… . 

Pokud tato epidemie zasahuje do více kontinentů, hovoříme o …………………………… . 

 

4) Odpověz písemně na otázku v úkolu v hnědém rámečku dole na str. 35. Dnes to bude 

pro tebe hračka, ale uvědom si, že ohleduplné chování platilo i dříve a mělo by platit 

stále i v budoucnu. 

 

 

 


