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Materiály k samostudiu 

Středa 6. 5. 2020 

Třída 8. A 

 

ČESKÝ  JAZYK 

Dnešní slohovou hodinu věnujte doplňování restů v průběžném deníku.(Vážně 

jednoduše, ale denně: co jsem dělal dopoledne, co odpoledne; jedna kladná 

věc a jedna věc co mi dnes nešla/mrzela). 

 

MATEMATIKA   

Lineární rovnice s 1 neznámou 
Do ŠS str. 142 nad cvičením 1 vše (obrázek nemusíš) 
142/1 vzor zápisu: Adam….pro x=7 
L=5(10-x)+4=5(10-7)+4=5*3+4=15+4=19 
P=26-x=26-7=19                              L=P 
PS 135/2a do L a P strany rovnice postupně dosadíš čísla ze závorky, vypočítáš a 
potom porovnáš hodnotu L a P strany pro dané číslo 
 

ANGLICKÝ JAZYK (p.uč.Fulínová) 

Nová gramatika (5min a máte to, klid!): 

tzv. First conditional („první kondicionál“): 

 Jde o podmínkové věty V BUDOUCNOSTI – česky jde o věty: Když se 
stane něco, tak bude něco… 

Když budu utíkat, lev mě chytí. (česky v obou větách budoucnost) 

 V ANGLIČTINĚ SE DÁVÁ BUDOUCNOST(will) JENOM TAM, KDE NENÍ „IF“!  
If I run away, the lion will catch me.(TO JE CELÉ;-)) 

We won´t go to Las Vegas, if the flight is expensive.(Nepojedeme do Las vegas, 
když(jestliže) bude let drahý.) 
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· Zapište si to do sešitu (buď podle mě, nebo podle PS 73/6.1) 

· Procvičte si to v proklikávání (které už jste si zkoušeli!!!), kde volíte jenom ze 
dvou možností: https://www.liveworksheets.com/iu44018cq 

Nebudu to hodnotit, nebojte! Ale každopádně mi to nezapomeňte poslat 
//(online) = vyplň, dej FINISH a pak SEND TO MY TEACHER!// 

It´s easy (I hope)! Good luck! 

 
ANGLICKÝ JAZYK (p.uč.Paštová) 

Listening - z přílohy si poslechni příběh "Save the orphan bears" z uč. str 60. 
Pečlivě si přečti text a přelož do Čj. vypracuj cv 2 - true or false? 
 

DĚJEPIS 

 

Stále nemám od všech váš názor na situaci severoamerických indiánů a 
osadníků ze 7.4. (Dohledejte si zadání a obratem pošlete, pokud jste to již 
udělali a je tu vaše jméno, nečertěte se a pošlete to prosím znovu-je možné, že 
byl mail špatně označen a já ho jen nedohledala. Děkuji  )  
Nemám: Djordjevič, Motovylchuk, Šiktanc, Vaňous, Vasko, Hovorková, Orosz, 

Rastorgueva, Šafářová , Šulcová, Veselá, Zelenková 

 

USA světovou velmocí (uč.str.112-113) 

 

Udělejte si zápis podle otázek(opět jsou z knihy - pro lepší dorozumění, které 

ano a které ne, je vypisuji): 

1. Co všechno umožnilo prudký rozvoj USA? 
2. K jakým změnám ve složení obyvatelstva USA  koncem 19.století? 
3. Odkdy stojí v New Yorku socha Svobody a kdo je jejím autorem? 
4. Kdy (a s kým) se odehrály války vedené Američany? Jaké strategické body 

Američané získali? 
5. Udělejte si poznámku o osobnostech - Forda a Edisona máte, chybí vám -

 T.Roosevelt , A.Garnegie a J.D.Rockefeler(ten poslední je v knize jenom 

http://j.d.rockefeler/
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zmíněn, ale našla jsem vám o něm hezký článek https://www.national-
geographic.cz/osobnost-tydne/rockefeller-pribeh-muze-ktery-se-stal-
prvnim-miliardarem-planety.html, čerpat můžete i jinde.) 

 

Nasajte přelom 19. a 20.století prostřednictvím videí Slavné dny/ Den, 

kdy....panamský průplav(URČITĚ!!!!), socha Svobody, zlatá horečka, potopení 

Titanicu. 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-otevren-

panamsky-pruplav-15-srpen-151962 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-odhalena-

socha-svobody-28-rijen-1886-153142 

https://www.slavne-dny.cz/episode/829481/den-ktery-odstartoval-zlatou-

horecku-na-klondiku-16-srpen 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-se-potopil-titanic-

15-duben-150882 

 
 

NĚMECKÝ  JAZYK 

Guten Tag! 

1. V pracovním sešitě vypracujte na straně 20, cvičení 17 a 18 

2. Vyplň pracovní list a pošli na adresu: tenglerova.perina@seznam.cz 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_

(DaF)/Sich_vorstellen/Sich_vorstellen_A1_-_A2_yk28367cj 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Na s. 40 v učebnici se podívejme na 2. fialovou tabulku ,která vyjadřuje zápor v 
passé composé, klasicky můžeme použít záporky "ne..pas" a nebo nahradit 
"pas" slovíčky jamais- nikdy, rien-nic. 
Zkusme aplikovat toto pravidlo ve cv. 5, kde napíšete věty o obrázcích, na 
každém obrázku je nějaká lež, tedy  píšeš francouzsky věty jako: Victor Hugo nic 
neobjevil. Christophe Colombe nikdy nedělal cestu kolem světa v balonu... 
Marie Curie nikdy nezpívala... Napoléon nikdy nehrál v divadle... 

https://www.national-geographic.cz/osobnost-tydne/rockefeller-pribeh-muze-ktery-se-stal-prvnim-miliardarem-planety.html
https://www.national-geographic.cz/osobnost-tydne/rockefeller-pribeh-muze-ktery-se-stal-prvnim-miliardarem-planety.html
https://www.national-geographic.cz/osobnost-tydne/rockefeller-pribeh-muze-ktery-se-stal-prvnim-miliardarem-planety.html
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-otevren-panamsky-pruplav-15-srpen-151962
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-otevren-panamsky-pruplav-15-srpen-151962
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-odhalena-socha-svobody-28-rijen-1886-153142
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-odhalena-socha-svobody-28-rijen-1886-153142
https://www.slavne-dny.cz/episode/829481/den-ktery-odstartoval-zlatou-horecku-na-klondiku-16-srpen
https://www.slavne-dny.cz/episode/829481/den-ktery-odstartoval-zlatou-horecku-na-klondiku-16-srpen
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-se-potopil-titanic-15-duben-150882
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-se-potopil-titanic-15-duben-150882
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Sich_vorstellen/Sich_vorstellen_A1_-_A2_yk28367cj
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Sich_vorstellen/Sich_vorstellen_A1_-_A2_yk28367cj
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Na s. 41 v učebnici doplň cv. 1 
Zkus si procvičit pohybová slovesa a přelož tyto věty (používej ta slovesa, která 
sis minule zapsal jako pohybová a knim pomocné sloveso être):  
1. Narodil (a) jsem se v Praze. 
2. Soused zemřel v roce 2008 
3. Petr odešel ze třídy.  
4. Jablko spadlo ze stromu. 
5. Můj otec se stal lékařem. 
6.Kamarádi vstoupili do našeho domu. 
7. Prošli jsme kolem pěkné restaurace. 
8. O víkendu jsem zůstal doma. 
 

RUSKÝ  JAZYK (p.uč. Máchová) 

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. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ruština
https://cs.wikipedia.org/wiki/Státní_svátek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudá_armáda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josif_Vissarionovič_Stalin
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._květen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akt_bezpodmínečné_kapitulace_nacistického_Německa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druhá_světová_válka
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._květen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Střední_Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Východní_Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akt_bezpodmínečné_kapitulace_nacistického_Německa
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._květen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Remeš
https://cs.wikipedia.org/wiki/Berlín
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._květen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moskva
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._květen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudá_armáda
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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) 

 

RUSKÝ  JAZYK (p.uč.Jurečková) 

 

Učebnice str  54- přečti si text a udělej cvičení 6b) 
Potom v pracovním sešitě na str. 64 vyřaď nehodící se slovo ve cv. 9 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sovětský_svaz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Východní_blok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Postsovětské_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael
https://cs.wikipedia.org/wiki/Baltské_státy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vojenská_přehlídka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudé_náměstí
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ruština
http://www.youtube.cz/

