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Pátek 17. 4. 2020 

Třída 8. A 

 

ČESKÝ  JAZYK 

 

 Zkontroluj si (a OPRAV!) své řešení uč.66/10 podle obrázku, který bude 

dnes zveřejněn na osmaa.perina@seznam.cz 

 72/9(1-4) Opiš do sešitu souvětí i s interpunkcemi (čárkami v souvětí), urči 

druh souvětí(souřadné/podřadné), druhy vedl.vět a poměry mezi mimi, 

případně oprav schéma(graf). Držím palce, nevzdávej se předem, má to 

svoji logiku, jen to strašidelně vypadá! To dáte!   

 

MATEMATIKA   

Vzorec (a+b)(a-b) 
Pročíst str. 128-129 mezi cvičeními 13 a 14 
do ŠS: Pamatujte si str. 129    a dále…. 
(a+c)(a-c)= umocníme 1. člen, napíšeme mínus, umocníme 2. člen 
(a+c)(a-c)=a2-c2 
(x+y)(x-y)=x2-y2 
(x+3)(x-3)=x2-9 
(5+m)(5-m)=25-m2 
(2m+1)(2m-1)=4m2-1 
(3a+8)(3a-8)=9a2-64 
(5x2+11)(5x2-11)=25x4-12 
(0,2+6x)(0,2-6x)=0,04-36x2 
Závorky mohou být i v obráceném pořadí (a-b)(a+b)=a2-b2 
(7x-10)(7x+10)=49x2-100 
(0,4y-1,3)(0,4+1,3)=0,16y2-0,09 
(20p-1/5)(1/5+20p)=(20p-1/5)(20p+1/5)=400p2-1/25 
(-8x+14y)(8x+14y)=(14y-8x)(14y+8x)=196y2-64x2 
129/14 
PS 127/33 
 
 

mailto:osmaa.perina@seznam.cz


ZEMĚPIS 

Učebnice str.65 -Vodní doprava, Letecká doprava, Ostatní druhy dopravy, 
Spoje (vše se vešlo na jednu stranu učebnice) 
*Pročtěte si text, porovnejte s vlastními zkušenostmi, vypište si přehledný 
výpisek. 
*Aktualizujte (např. Letiště Praha, ropovody a plynovody). 
*Odpovězte si na otázky ke kapitole (str.66) 
Služby 
učebnice str. 66 
*Odpovězte si na modré motivační otázky. 
*Zkuste vyjmenovat některé výrobní a nevýrobní služby. 
*Přečtěte si text, udělejte si výpisek. 
*Zkuste vysvětlit stupňovitost služeb (např. ve školství, zdravotnictví, 
obchodu...) 
Děkuji vám, že se samostatně připravujete. Držím vám palce, abyste neměli s 
novým učivem problémy. Učivo si zopakujeme po návratu do školy. 
 

CHEMIE 

Zástupci kyselin 
zopakovat nejdůležitější zástupce anorganických kyselin podle: 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/296
93 (kyselina chlorovodíková a sírová) 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/296
96 (kyselina dusičná a fosforečná) 
do sešitu obrázek 103 str. 57+ popisek 
podívat se na pokus, do sešitu popsat co reagovalo, co vzniklo, jak reakce 
probíhala… 
https://edu.ceskatelevize.cz/reakce-kyseliny-chlorovodikove-s-kovy-
5e4423f44908cf0125157e6b 
https://edu.ceskatelevize.cz/reakce-kyseliny-sirove-s-cukrem-
5e4418ec17fa7870610ed13e 
 

NĚMECKÝ  JAZYK 

 

1. Učebnice strana 21, cvičení 4 – přepište si obě tabulky do sešitu, používejte 

barevné tužky. 

2. Učebnice strana 21, cvičení 5 – zkus si ústně řetěz otázek a odpovědí 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/29693
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/29693
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/29696
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/29696
https://edu.ceskatelevize.cz/reakce-kyseliny-chlorovodikove-s-kovy-5e4423f44908cf0125157e6b
https://edu.ceskatelevize.cz/reakce-kyseliny-chlorovodikove-s-kovy-5e4423f44908cf0125157e6b
https://edu.ceskatelevize.cz/reakce-kyseliny-sirove-s-cukrem-5e4418ec17fa7870610ed13e
https://edu.ceskatelevize.cz/reakce-kyseliny-sirove-s-cukrem-5e4418ec17fa7870610ed13e


FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

1) Zkontroluj si výsledky z učebnice:  
p. 38-39 
Ex. 1: A2 Victor Hugo, B6 Marie Curie, C3 Napoléon Ier, D7 Nelson Mandela, E1 
Édith Piaf, F8 Patrick Bruel, G5 Léonard de Vinci, H4 Jeanne d´Arc.  
1b: 1 Victor Hugo, 2 Léonard de Vinci, 3 Marie Curie, 4 Jeanne d´Arc.  
Ex. 2: par example:  
C´est une scientifique française. Elle a obtenu le prix Nobel de physique et une 
fois le prix Nobel de chimie. -Marie Curie.  
C´est un scientifique  français, il a découvert le vaccin contre la rage. - Louis 
Pasteur.  
C´est un inventeur allemand, il a inventé l´imprimerie.- Gutenberg 
C´est un scientifique  français, il a inventé un système d´écriture pour les 
aveugles. - Louis Braille.  
C´est un peintre espagnol. Il a peint "Guernica" -Pablo Picasso. 
C´est un navigateur italien. Il a découvert l´Amérique. - Christophe Colomb 
Ils sont scientifiques, Ils sont français, ils ont  inventé le cinéma.- Les frères 
Lumière. 
 
 
Ex. 3: 1 Louis Braille n´a pas inventé le  téléphone. Il a inventé un système 
d´écriture pour les aveugles. 
2 Graham Bell n´a pas  découvert l´Amérique, il a inventé le téléphone.  
3 Johannes Gutenberg  n´a pas inventé un système d´écriture pour les 
aveugles, il a inventé l´imprimerie. 
4 Louis Pasteur n´a pas inventé l´imprimerie, il a découvert le vaccin contre la 
rage. 
 
 
2) V kopii Unité : Révisions, str. 142 (příloha k úkolům 15.4.) udělej cv. 4, 5, 6   
U cvičení 5 píšeš, zda jeto přijetí (A), či odmítnutí (R) návrhu- můžeš psát fajfku 
a křížek. 
U cvičení 6 si pořádně rozmysli jakého rodu jsou podstatná jména! 
 

RUSKÝ  JAZYK (p.uč. Máchová) 

17.lekce – podřadná souvětí 

 

1. Spojka „jesli“ - jestliže, když, -li  (učebnice str. 55/7 – růžový rámeček) 



2. Doplňovací cvičení – pracovní sešit: 65/11 (viz článek v učebnici na str. 
52/53) 

3. PS str. 65/12,13 
4. Virtuální procházka po Kremlu a po Moskvě: 

 www.airpano.ru/360video/video-Moscow-Kremlin 

 www.airpano.ru/360video/vr-moscow-december-2018 

 

RUSKÝ  JAZYK (p.uč.Jurečková) 

Přečtěte si text a odpovězte na otázky: 

· Прочита ́йте вслух текст о Москве ́, вы ́пишите но ́вые слова ́ (vypište nová 
slova). 

МОСКВА́ 

Москва́ – неповтори́мый (neopakovatelný), уника́льный го́род. В Москве́ 
интере́сно всё – её исто́рия, архитекту́ра, истори́ческие це ́нности, культу́ра 
и темп жи́зни её жи́телей. Труд́но забы́ть э́тот го́род, е́сли вы одна́жды 
побыва́ли в нём. 

Москва́ – са́мый бога́тый музе́ями го́род России́ . В Кремле́ нахо́дится 
Оруже́йная пала́та – оди́н из пе́рвых музе́ев России́ . В Москве́ нахо́дится 
Третьяко́вская галере́я – богате́йшее собра́ние ру́сской жи́вописи, 
Госуда́рственный музе́й изобразит́ельных иску́сств и́мени Пуш́кина, где 
храня́тся лу́чшие колле́кции за́падной жи́вописи (malířství) и скульпту́ры 
(sochařství). Та́кже в Москве́ вы мо́жете посети́ть музе́й Да́рвина, он 
посвящён тео́рии эволю́ции. 

В Москве́ жи́ли и рабо́тали вели́кие писа́тели, худо́жники, 
компози́торы(skladatelé): Пуш́кин, Ле́рмонтов, Толсто́й, Ре́пин, Чайко́вский, 
Васнецо́в, Бородин́, Цвета́ева, Го́рький и други́е. Москва́ бе́режно храни́т 
па́мять об эт́их люд́ях в посвящённых им музе́ях. 

Огро́мна ро́ль Москвы́ в разви́тии ру́сской культу́ры и науќи. В Москве́ был 
откры́т пе́рвый университе ́т и пе́рвый ру́сский теа́тр, созд́ана пе́рвая 
печа́тная кни́га, откры ́та пе́рвая типогра́фия, вы́шла пе́рвая ру́сская газе́та. 

http://www.airpano.ru/360video/video-Moscow-Kremlin
http://www.airpano.ru/360video/vr-moscow-december-2018


Сейча́с Москва́ – большо́й краси́вый го́род, пло́щадь её террито́рии – 994 
квадра́тных киломе́тров. В Москве́ де́вять вокза́лов, пя́ть аэропо́ртов, 
бо́лее ста музее́в и теа́тров. 

· Отве ́тьте на вопро ́сы: 

1. Чем бога ́та Москва ́? 

2. Каки́е знамени́тые лю ́ди жи́ли и рабо ́тали в Москве ́? 

3. В како ́м музе ́е вы найдёте карти́ны ру́сских живопи́сцев? 

4. Како ́й музе ́й в Москве ́ был са ́мый пе ́рвый? 

5. Кака ́я у Москвы ́ пло ́щадь? 


