
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 16. 4. 2020 

Třída 8. E 

 

1) a) Ruský jazyk 

  17.lekce – procvičování 

 

1. Klub cestovatelů - „Klub putěšestvěnikov“ - učebnice str. 57/12 
Prohlédněte si obrázky a popis významných ruských a evropských památek 

2. Pracovní sešit 65/12 
3. Reálie -  Ruské zvyky a tradice – příloha „Pravoslavné Velikonoce“ 

 

 

Doporučená videa: www.jazyky-online.info/rustina/video 

 

     b) Anglický jazyk 

  Complete each sentence using the correct word from the box. Use each word once. 

 If you aren't sure with vocabularies, don't hesitate to use your dictionary. 

  

 bored     boring     interested     suprising     amusing     confused     amused     confusing 

 surprised     interesting 

    Your idea is very …..interesting.... Tell me more about it. 

 1.He told me a very ….......amusing  story. I laughed and laughed. 

 2.This is a terribly ….........boring  . book. Nothing happens in it. 

 3.She's ….........interested   in politics and often talks about it. 

 4.The map was..........confusing  ... and I got lost. 

 5.She was …..........bored    because she had nothing to do all day. 

 6.Everyone else thought it was funny, but she wasn't amused 

 7.Could you repeat that, please? I'm a bit ….....confused  .. because it was very complicated. 

 8.It is …......surprising  .. that she failed the exam, because she's a good student. 

 9.Everyone was ….......surprised  .. by the sudden noise. 

 

 Přelož a použij vazbu going to...: 
 1.Kam půjdeš v sobotu ráno?    Where are you going to go on Saturday morning? 

 2.O víkendu budu psát DÚ.        I am going to write homework at the weekend. 

 3.Zítra bude táta pracovat dlouho.  My father is going to work for a long time tomorrow. 

 4.Co budete dělat v pátek večer?    What are you going to do on Friday evening? 

 5.Příští týden se nebudu učit angličtinu.   I am not going to learn English next week. 

 

 

 

http://www.jazyky-online.info/rustina/video


2) Přírodopis 

    uč. str. 49 - centrální nervová soustava – mícha – přečíst + zapsat do sešitu 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/66957

 

překresli nebo nalep do sešitu 

 

3) Český jazyk 

      Oprava a kontrola z 24/3 

 Rozbor věty – přepsat do sešitu mluvnice a pracovat dle zadání: 

 

Když jsem mu řekl, že chalupa leží na odlehlém a klidném místě, povídal ,že přesně něco takového hledá.  

 

1.Doplň interpunkci – doplněno ve větě 

2.Urči počet vět v souvětí, zakresli graf – 4 věty (Když 1.VV, že 2.VV, 3.VH, že 4.VV.) 

3.Urči slovní druhy: když, odlehlém, přesně, hledá  - 8,2,6,5 

4.Vypiš zájmena + urči druh – mu – zájmeno osobní, něco – zájmeno neurčité 

5.Najdi a vypiš 

       1 sloveso vidu nedokonavého - hledá 

       1 sloveso vidu dokonavého - řekl 

6.Urči mluvnické kategorie 

       odlehlém – 6.p., č.j.,r.stř., vzor mladý 

       povídal – 3.os., č.j.,zp. oznam.,čas min.,rod činný, vid N 

7.Najdi několikanásobný větný člen (VČ) – urči poměr a druh VČ – odlehlém a klidném, PKS (přívlastek 

shodný),poměr slučovací 

 

V úkolu číslo 7 jste narazili na postupně rozvíjející a několikanásobný větný člen – jedná se o přívlastek – 

v příští hodině si zopakujeme, jaký je rozdíl mezi  přívlastkem několikanásobným a postupně rozvíjejícím.  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/66957
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/66957


 

Pracovní sešit 29/11a, 30/4 

29/11a 

chyby:Karlovi přátelé,manželé Vlčkovi. 

Španěly a Francouzi sledovaly 

krabice s motýly 

s penězi 

zemích 

příteli 

líbily, Hrubínovy 

Hálkovi za sbírku 

želví 

 

30/4 

stékala, vzduté vlny, bušily, srostla, snášely,zhlédli výstavu výtvarného,vzplála, shrbený stařec,sedli jsme si, 

smočili,zhmoždil, sbrousil, modely, snesly, do výše 

 

 

4) a) Německý jazyk 

     - pracovní sešit str. 74 cv. 1, 2 (postupujte podle pokynů v zadaných cvičeních), cvičení vyfoťte mobilním 

telefonem a posílejte na můj email: otoupalova.perina@seznam.cz 

 

  

 


