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ČESKÝ  JAZYK 

ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE) - ČTVRTEK 11. 6. 2020 

I. kontrola zadání ze dne 8. 6.  

 

 

 

 

 

 

 

II. Nové zadání 

Souhrnný test – vypracuj ve Wordu a pošli na email zitkova.perina@seznam.cz nejpozději do 

neděle 14. 6. 

mailto:zitkova.perina@seznam.cz


 

 

 

 ANGLICKÝ  JAZYK 

Anglický jazyk – (Panošová) 11. 6. 2020 



Phrasal verbs – frázová slovesa 

Přečti si v učebnici vysvětlení s. 69/3a) 

V textu vyhledej frázová slovesa (69/3b) a zapiš si je do sešitu – vytvoř 1 nebo 2 sloupce 

(celkem 26 sloves). 

 

Ful.: 
PS 60/1,2,3 
 
11.6.čtvrtek 8A/15.6. pondělí 8B/úterý 16.6 8C  

Kdo byl dvakrát online, toto dělat nemusí;-) 

 uč 76 přečti si, odpověz na otázky(76/1b) a doplň tabulku(76/2) 

 

DĚJEPIS 

První světová válka (1914-1918) 

(uč.158 - 159) 

 

Dnes trochu výpisky a trochu koukáte - prosím dodržte posloupnost videí, i když jsou 

(záměrně) chronologicky naruby. 

 

 Jak se říká 1.světové válce....z______á 

 Podle videa (Slavné dny/bitva u Verdunu) si napiš, v čem vidíš hlavní problém bojů za 

první světové války 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-bitva-u-verdunu-151797 

 zapiš si, kdy byla bitva u Verdunu (tomuto bojišti také velmi smutně vojáci přezdívali 

"mlýnek na maso") a kdy bitva na Sommě. 

 Jaké nové zbraně a bojové prostředky byly používány při bojích na zemi, ve vzduchu a 

na moři? 

 K čemu hlavně sloužila letadla? 

 Co je "Tlustá Berta"? 

 Co je námořní blokáda a jak na ni Německo odpovědělo? 

 Kdy a proč vstoupily USA do války? (168/malá dvojka nebo z filmu z minulé hodiny) 

 Vygoogli, proč se tanku říká "tank":-) 

 a méně veselé - vygoogli, co je "yperit", proč (a od kdy) se mu tak říká a jaké má 

účinky.... 

 Končíme s posledním videem..."v každé temnotě lze najít kousek dobrého".....(Slavné 

dny/vánoční příměří) 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vyvrcholilo-vanocni-primeri-25-12-

1914-152817 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-bitva-u-verdunu-151797
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vyvrcholilo-vanocni-primeri-25-12-1914-152817
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vyvrcholilo-vanocni-primeri-25-12-1914-152817


 

PŘÍRODOPIS 

Téma: Opakování – dýchací s., trávicí s. 

Procvič si své znalosti: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2005   dýchací soustava 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2009   trávicí soustava 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2010   TS - chrup 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2011   TS – výživa 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4596    TS – výživa 2 

 

FYZIKA 

Řešení z 8. 6. – kontrola: 

148/ otázka 2 

a) Ne 

b) Ano 

c) Ne 

V tomto typu zapojení je elektrický proud ve všech částech obvodu stejně velký. 

 

148/ úloha 1 

a) U = 1 : 2 

b) K určení napětí musíme znát proud. Nejdříve si vypočítáme celkový odpor: 

c) R = R1 + R2= 100 + 200 = 300Ω a elektrický proud: I = U : R = 30 : 300 = 0,1A, nakonec 

vypočítáme napětí na jednotlivých rezistorech: U1 = IxR1=0,1 x 100 = 10V, U2 =IxR2 = 

0,1 x 200 = 20V. 

Ostatní učivo z elektra budeme probírat až v 9. ročníku. 

 

Do sešitu: 

Nové téma: Zvukové jevy 
Učebnice str. 166 – 168, nastudujte a do sešitu si zapište podstatné informace 
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