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Materiály k samostudiu 

Středa 24. 6. 2020 

Třída 8. A 

 

ČESKÝ  JAZYK 

 Zapiš si poznámky o francouzském spisovateli Honoré de Balzacovi 
[onoré d´balzak] (bílá čít.153), přečti si úryvek. 

 Zapiš si poznámky o dalším francouzském spisovateli Viktoru Hugovi 
[Hugo se čte jako „Igo“] (bílá čít.155), přečti si úryvek. 

 MATEMATIKA   

Statistika 
Zapsat základní pojmy 
podle https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahle
d/5233 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/113
295 
 

ANGLICKÝ JAZYK (p.uč.Fulínová) 

  
PS 61/5 
uč. 77/2 
 
ANGLICKÝ JAZYK (p.uč.Paštová) 

Verbs and nouns z minulé lekce si doplň do cvičení 1, 2 a 3. Prosím všechny 
žáky, aby si nechali pracovní sešit do příštího školního roku, protože v září 
budeme vše opakovat a doplníme zbývající cvičení. 
 

DĚJEPIS 

Sešit schovat (+určitě dodělat vše, co vám chybí) – v září pojedeme opakování 

1.světové války a učebnici už mít nebudete! 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/5233
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/5233
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/113295
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/113295
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První světová válka (1914-1918) 
 
Konec války 
 
Válka skončila pro naprosté vyčerpání zdrojů.....i lidí.... 

 Zapište si o tzv. brestlitevském míru(str.161) - kdy, kdo s kým jej uzavřel. 
 Zapište si, kdo byl Thomas W.Wilson (str.168-169; piš podrobně - jeho 

socha stojí před pražským hl.nádražím...víte proč?) 
 Z návrhu Wilsonova programu si všimni bodu 10 - o čem je? 
 Kdy a kde bylo podepsáno příměří? 
 K věci z youtube: (nic nepiš, jenom koukej):  
 Apokalypsa - 1.světová válka - 5.díl (podívejte se na prvních 5min filmu - 

uvidíte podmínky na jižní frontě - boj "kolmo nahoru"!) 
 První světová válka v barvě - 6.díl (díl má 47min - koukněte na celý nebo 

od 28:45 - 39:50 (jen 10 min koukání) nebo 21:25 (jen asi 25min koukání
 ) ///prosím zkuste mít respekt k pamětníkům, kteří ve filmu hovoří, je 

jim v době natáčení cca 102let!) 

 
Konec!   
 
A až budete o prázdninách courat Čechami, věnujte pozornost tomu, že v KAŽDÉ 
vísce mají na náměstí pomník obětem "Velké války".... 
 
Pěkné prázdniny a uvidíme se v září!  
 
Doporučuji vám k přečtení světoznámou útlou knížku Na západní frontě klid 
(čtěte, nekoukejte na žádný film; není to statistika, ani strategie; jen pohled z 
pozice vojáka/pěšáka....)... Třeba možná se budete divit, proč patřila mezi 
literaturu, kterou posléze Hitler nechal pálit.... 
 

NĚMECKÝ  JAZYK 

GutenTag! 

V učebnici na straně 38, cvičení 19 si přečti text. Pod textem jsou napsané věty. 

Napiš do sešitu, které věty jsou v textu uvedeny a ve kterém řádku. 
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V září v rychlosti zopakujeme Modul 6. Pokud vám některá zadaná cvičení 

chybí, doplňte si je. Pokud něčemu nerozumíte, označte si to barevně a v září 

ještě dovysvětlíme. Přeji všem hezké prázdniny. 

 

RUSKÝ  JAZYK (p.uč. Máchová) 

Poslechová cvičení, videa  - www.youtube.com/ru 

     -   Kreslený film:  Pevnost – štítem a mečem 

          http://kidsyoutube.ru/krepost-shhitom-i-mechom-multfilm-polnostyu-

2016/  

 Nu Pogodi – Russian Cartoon 

 Russian Children´s Show 
 

RUSKÝ  JAZYK (p.uč. Jurečková) 

Prac. seš. Str. 88/26,27 
                          89/28 
                           90/30A,B 
 
FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Závěrečné opakování passé composé 

Nastudujte modrou tabulku „Les expressions de temps“ na s. 53 v učebnici 

Na každý časový údaj v tabulce vymyslete větu v passé composé o sobě. 

 

 

http://www.youtube.com/ru
http://kidsyoutube.ru/krepost-shhitom-i-mechom-multfilm-polnostyu-2016/
http://kidsyoutube.ru/krepost-shhitom-i-mechom-multfilm-polnostyu-2016/

