
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 7.5. 2020 

Třída 8. E 

1) a) Ruský jazyk 

Reálie – Den vítězství 

9.května se v Rusku slaví Den vítězství - „Děň pobědy“ (u nás – 8.května). Přečtěte si text o tomto 

významném svátku, další informace najdete na Wikipedii. 

 

DEN VÍTĚZSTVÍ – 9.KVĚTNA 

Den vítězství (rusky  День Победы -  Děň Pobědy) je státní svátek slavený v Rusku a 
některých dalších zemích. Byl poprvé stanoven nejvyšším velitelem Rudé armády Josifem 
Vissarionovičem Stalinem na  9. květen  na počest ukončení druhé světové války v Evropě 

(8. května). Po nástupu komunismu v střední a východní Evropě byl oslavován, a byl 
stanoven státním svátkem. Jsou po něm pojmenovány mnohé ulice a sídliště. 

Akt bezpodmínečné kapitulace německých vojsk do rukou všech spojenců, včetně SSSR, byl 
původně podepsán 7. května 1945 v Remeši. SSSR nicméně trval na opětovném opakování 
aktu v Berlíně. Německé velení podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci krátce před 
půlnocí 8. května 1945. V té době byl na území hlavního města SSSR v Moskvě již jiný den 
– 9. květen. Tato skutečnost je příčinou rozdílného data oslav konce války. V socialistickém 
Československu byl 9. květen současně slaven jako den příjezdu Rudé armády do Prahy – 
dokončení osvobození Československa. 

V minulosti byl svátek slaven v Sovětském svazu a východním bloku, dnes se slaví ve 
většině postsovětských republik a Izraeli. Baltské státy, stejně jako Česko, posunuly datum 
zpět na 8. května. Polsko tuto změnu provedlo až v dubnu 2015.  

 

Každoročně se 9. května v Rusku konají vojenské přehlídky ve většině velkých měst zemí a 
hlavní vojenská přehlídka na Rudém náměstí v Moskvě. (V roce 1945 se vojenská přehlídka 

konala 26. června).  

Závěrem oslav je velký slavnostní ohňostroj na hlavním náměstí každého města – 
regionálního centra. Poslední dobou  také probíhá akce „Nesmrtelný pluk“ 
(rusky Бессмертный полк), během které jdou účastníci kolonou a nesou transparenty s 
fotografiemi svých blízkých, kteří se zúčastnili Velké vlastenecké války a Druhé světové 
války. 

 

Doporučená videa na www.youtube.cz: 

 

Moskva – Den vítězství 2015 

Russia´s Victory Day Parade 2019 

Děň pobědy – Alexandrovci (poslech písně) 
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     b) Anglický jazyk 

       Oprava a kontrola z 28/4: 

Please, write into you grammar 

 Translate into your grammar: 

8.Sedli jsme si na podlahu, protože  v místnosti už nebyly židle.We sat on the floor , because there weren't any 

chairs in the room. 

9.Zazpíval nám krásnou písničku. He sang us a nice song. 

10.Věděl jsem odpověď, tak jsem zvedl ruku. I knew the answer so I raised my hand. 

11.Včera  jsme našli na ulici nějaké peníze. Yesterday we found a few money in the street. 

12.Bylo chladno, tak jsme si udělali čaj. It was cold so we made a tea. 

13.Můj otec mě učil řídit auto. My father taught me to drive car. 

14.Hodil jsem míč Katce, která ho chytila.I threw a ball to Kate who caught it. 

 

Let's do revison on grammar – USED TO 

 

Cross out all the sentences which are incorrect, as in the example: 

   When he was at primary school, Tony used to work very hard. 

   Last year Peter used to get a new bicycle for Christmas. 

 

1.I didn't use to watch TV much, but I do now. 

 2.When he was a teenager, my father used to buy all the Beatles' records. 

 3.Paul used to go the cinema almost every weekend. 

 4.Did Pamela used to go to the concert last night? 

 5.Paul used to be really fit when he played a lot of velleyball. 

 6.John use to spend a lot of money on that new jacket he bought last week. 

 7.Kate didn't use to come to school yesterday because she was sick. 

 8.Jane used to play tennis a lot, but she doesn't have time now. 

 9.Did you use to go to the seaside for holidays when you were a child? 

 10.We used to live in Canada before we came here. 

 

And for chilling out click on this link: 

https://www.youtube.com/watch?v=YA75W-JjaVw 

 

 

 

 

2) Přírodopis 

  přírodopis – čtvrtek 7. 5. – přečti si v učebnici boční sloupeček na str. 51 

Řízení činnosti vnitřních orgánů: 

 vegetativní (autonomní) nervový systém – řízení činnosti hladkého svalstva, žláz a srdce 

 je nezávislá na naší vůli 

 motorická vlákna vegetativní nervové soustavy vycházejí z mozku a z míchy a dělí se na 2 oddíly: 

a. sympatikus 

 motorická vlákna vycházejí z hrudní a bederní míchy 

https://www.youtube.com/watch?v=YA75W-JjaVw


 synapse sympatiku jsou uložena v gangliích podél páteře, která jsou propojená nervovými vlákny → 

sympatický kmen 

b. parasympatikus 

 motorická vlákna vystupují z různých jader v mozkovém kmenu a z křížových úseků míchy 

 ganglia parasympatiku jsou uložena v blízkosti inervovaného orgánu 

 nejvýznamnějším parasympatickým nervem je bloudivý nerv (X. hlavový nerv) 

 většina orgánů jsou inervována jak sympatikem, tak parasympatikem 

 u některých orgánů mají obě složky antagonistickou funkci (sympatikus zrychluje srdeční činnost, 

parasympatikus zpomaluje) 

 činnost sympatiku a parasympatiku je koordinována nadřazenými oblastmi CNS 

Do sešitu si zapiš:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrázek si pokud možno vytiskni a nalep do sešitu 

 

 

3) Český jazyk 

    Pracujte do školního sešitu 

 

Doplň mě/mně 

význam__, náram__, rozm__r, neum__l, vzájem__, sm__na, skrom__,zpam__ti, obm__na, nepřítom__, 

zapom__l, tajem__, tam__jší, pom__nka, ztem__l, zjem__la, vzpom__la, dom__nka,M__lník, zám__na, 

m__lký, ke m__, zřejm__, Krom__říž, m__l, vědom__. 

 

Označ řádek, na kterém jsou všechny slova napsaná bez chyby: 

Přepiš do šk. sešitu správné odpovědi. 

 

1)a)na ulici Pod Vinohrady, Nábřeží Přemysla Otakara II.,most Palackého 

   b)na ulici Pod Vinohrady, nábřeží Přemysla Otakara II., most Palaského 

 

2)a)pohádka S Čerty nejsou žerty, Česká republika, hotel Bílá růže 

   b)pohádka S čerty nejsou žerty,Česká republika, hotel Bílá Růže 

   c)pohádka S čerty nejsou žerty, Česká republika, hotel Bílá růže 

 

3)a)restaurace U Kapličky, Střední Amerika, střední Evropa 

   b)restaurace U Kapličky, střední Amerika , střední Evropa 

   c)restaurace U kapličky, Střední Amerika,střední Evropa 

 

4)a)sídliště Jižní Svahy, na Štědrý den, bydlet na Náměstí Republiky 

   b) sídliště Jižní Svahy, na Štědrý den, bydlet na náměstí Republiky 

c) sídliště Jižní svahy,na Štědrý den, bydlet na náměstí Republiky 

 



5)a)ulice K nádraží, velikonoční prázdniny, čeští hokejisté 

   b)ulice K Nádraží, velikonoční prázdniny, čeští hokejisté 

c) ulice K Nádraží, velikonoční prázdniny, Čeští hokejisté 

 

6)a)přát úspěšný nový rok, hotel U bílého beránka, román Proti všem 

   b) přát úspěšný nový rok, hotel U Bílého beránka, román Proti Všem 

   c)přát úspěšný nový rok, hotel U Bílého beránka, román Proti všem 

 

7)a)klidné a spokojené Vánoce, na brněnsku, psát do Lidových novin 

   b)klidné a spokojené Vánoce, na Brněnsku, psát do Lidových novin 

 

Oprava bude provedena v přípravě v př.týdnu. 

 

 

4) a) Německý jazyk 

      - učebnice str. 107, nepravidelná slovesa 

- přepište si do slovníčku dalších 10 sloves (od slovesa gewinnen po sloveso nehmen) 

- slovesa s pomocí slovníčku přeložte a slovní zásobu se naučte 

     b) Anglický jazyk 

     Oprava a kontrola z 28/4: 

Please, write into you grammar 

 Translate into your grammar: 

8.Sedli jsme si na podlahu, protože  v místnosti už nebyly židle.We sat on the floor , because there weren't any 

chairs in the room. 

9.Zazpíval nám krásnou písničku. He sang us a nice song. 

10.Věděl jsem odpověď, tak jsem zvedl ruku. I knew the answer so I raised my hand. 

11.Včera  jsme našli na ulici nějaké peníze. Yesterday we found a few money in the street. 

12.Bylo chladno, tak jsme si udělali čaj. It was cold so we made a tea. 

13.Můj otec mě učil řídit auto. My father taught me to drive car. 

14.Hodil jsem míč Katce, která ho chytila.I threw a ball to Kate who caught it. 

 

Let's do revison on grammar – USED TO 

 

Cross out all the sentences which are incorrect, as in the example: 

   When he was at primary school, Tony used to work very hard. 

   Last year Peter used to get a new bicycle for Christmas. 

 

1.I didn't use to watch TV much, but I do now. 

 2.When he was a teenager, my father used to buy all the Beatles' records. 

 3.Paul used to go the cinema almost every weekend. 

 4.Did Pamela used to go to the concert last night? 

 5.Paul used to be really fit when he played a lot of velleyball. 

 6.John use to spend a lot of money on that new jacket he bought last week. 

 7.Kate didn't use to come to school yesterday because she was sick. 

 8.Jane used to play tennis a lot, but she doesn't have time now. 

 9.Did you use to go to the seaside for holidays when you were a child? 

 10.We used to live in Canada before we came here. 

 

And for chilling out click on this link: 

https://www.youtube.com/watch?v=YA75W-JjaVw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YA75W-JjaVw

