
Materiály k samostudiu 

Úterý 12.5. 2020 

Třída 8. E 

 

1) a) Ruský jazyk 

     18.Lekce - „POVTORENIJE – MAŤ UČENIJA“ - Opakování – matka moudrosti 

 

1. Učebnice str. 63/2 A + 2 B – nabídky cestovní kanceláře 
2. Pracovní sešit – str. 78/1 (viz učebnice 14.lekce – názvy budov ve městě) 
3. Online cvičení – www.liveworksheets.com/ru 

 

Russian Interactive worksheets – pracovní list „Intěrnacionaľnyje slova“ - spojte obrázky s odpovídajícím 

výrazem, klikněte „Finish“ a potom „Check my answers“ - (úkol bude automaticky opraven a vyhodnocen). 

 

    b) Anglický jazyk 

   Listening part for you (including results) – listen to these tracks with perfect concentration and switch on 

many times (it's important). It's a little long listening but don't give up, you will prove it:) 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Listening_compreh

ension/Listening_strategies_vs30596td 

 

2) Matematika 

    a) Opakování učiva – zezadu do sešitu 

       Řešení rovnic 

      141/2 a), b), c) 

     b) Nová látka – zepředu do sešitu 

        Počet řešení rovnice 

      A) V pondělí jste zjistili, že lineární rovnice v úloze 134/1 má jedno řešení. 

      B) Opiš si rovnici podle řešení 134/1 a). Zjistíš, že když za x dosadíš libovolné číslo, 

       pokaždé dostaneš neplatnou rovnost 0 = 3  Rovnice nemá řešení. 

       C) Opiš si rovnici 135/1 b) 

       Když dosadíme za x libovolné číslo vždy dostaneme platnou rovnost 0 = 0  

        Rovnice má nekonečně mnoho řešení 

       Novou látku máš shrnutou v modrém rámečku na straně 135.  

http://www.liveworksheets.com/ru
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Listening_comprehension/Listening_strategies_vs30596td
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Listening_comprehension/Listening_strategies_vs30596td


 

3) Český jazyk 

   Kontrola a oprava ze 7/5: 

Pracujte do školního sešitu   

 

Doplň mě/mně 

význam_ně_, náram_ně_, rozm ě r, neum_ě_l, vzájem_ně_, sm ě_na, skromně__,zpam_ě_ti, obm_ě_na, 

nepřítom_ně_, zapom_ně_l, tajem_ně_, tam_ě_jší, pomně_nka, ztemně_l, zjem_ně_la, vzpom_ně_la, 

dom_ně_nka,M_ě_lník, zám_ě_na, m_ě_lký, ke m_ně_, zřejm_ě_, Krom_ě_říž, m_ě_l, vědom_ě_. 

 

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 
 

 

 

4) Zeměpis 

   1. Úkol z 5.5. máme odeslaný (byl velmi jednoduchý), ke Karlovarskému kraji jsme do sešitu z vysílání ČT 

dopsali Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Kynžvart, Kyselka, Jáchymov, sopky Komorní a 

Železná hůrka. 

2. Nové učivo: ÚSTECKÝ KRAJ (učebnice str. 83-85 a mapy atlasu) 

- přečteme si článek v učebnici a prohlédneme obrázky k textu 

- zapíšeme stručně a přehledně přečtené informace ke kraji  

- pro kontrolu poznatků předkládám následující – to už jistě z textu a z map známe: 



A)  pojmy: hnědé uhlí*d), chemický průmysl, přístav, lázně, pískovcové skály, pevnostní město s bývalým 

koncentračním táborem, praotec Čech*a), ropovod, národní park*c), srážkový stín, sopečné vrchy*b), 

ovocné sady*e), chmel*f), tepelné elektrárny, životní prostředí  

B) místa: Ústí n/L, Most, Teplice, Litoměřice*e), Děčín, Louny, Žatec*f), Chomutov, Říp*a), Milešovka, 

Klínovec, Tušimice, Litvínov, Štětí, Ploskovice, Libochovice, Terezín, České Švýcarsko*c), Pravčická brána*c), 

České středohoří*b), Krušné hory, Mostecká pánev*d), Ohře, Labe, Bílina, Nechranice  

 

     

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Závěr.  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2311 - přetahování 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240012- opakování 

 

 

*b)

))) 

*c) 

*a) 

*d) 

*e) *f) 
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