
Materiály k samostudiu 

Středa 1. 4. 2020 

Třída 8. C 

ČESKÝ JAZYK 
 
VÝZNAMOVÉ POMĚRY MEZI NĚKOLIKANÁSOBNÝMI VĚTNÝMI ČLENY – PROCVIČOVÁNÍ 

1. uč. s. 63, cv. 3 a, b – vypracuj do sešitu, v pátek se dozvíš správné odpovědi 

2. Zopakuj si ONLINE: www.umimcesky.cz -> vyhledej Poměry mezi hlavními větami (2. úroveň) – 59 

souvětí, vyhodnocení a oprava ihned 

 

MATEMATIKA   

 
Rozklad na součin – vytýkáním před závorku 

- uč. str. 109(dolu) – 110, nastudovat  

- zapsat do sešitu – od připomeňte si na str.109 po příklad 21na str. 110 

-str.110/21 vzor: 12 + 6 a = 6 (2 + a) 

-str.110/22 vzor: 4 x + 4 y = 4 (x + y) 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
pí. uč. Tenglerová – - Opakujte si slovní zásobu a gramatiku 1. lekce 

- Opakování lekce na www.klett.cz – online cvičení:  

   - vybrat učebnici: Wir 2 

   - kapitola: 19. Wo ist denn hier …? 

   Vyberte všechny typy otázek  

 

pí. uč. Hellerová – učebnice – 18 – 19/ 21,22 – odpovědět na otázky na základě přečteného textu 
Klíč k řešení cvičení – učebnice - 14/17 
1B 
2C 
3C 
 

RUSKÝ JAZYK 
Datum – pěrvoje aprelja, měsíc duben - apreľ 
 

1. Názvy památek v Moskvě – opakování: 
(napište azbukou do školního sešitu – viz učebnice str.52) 
 
- Krásnaja ploščaď – Rudé náměstí 
- Kremľ – Kreml (moskevský hrad) 
- Boľšój těátr – Velké divadlo (jako u nás Národní divadlo) 
- Treťjakovskaja galereja – Treťjakovská galerie výtvarných umění 
- Ostankinskaja tělebašňa – televizní věž v Ostankinu 
- Pamjatnik Juriju Gagarinu – pomník Jurije Gagarina (1.kosmonauta) 
- Mavzolej V.I.Lenina – mauzoleum 
- Sobor Vasilija Blažennovo – Chrám Vasila Blaženého 

http://www.umimcesky.cz/
http://www.klett.cz/


 
2. Pracovní sešit – str.62/1,2, 3 
3. Procvičujte čtení – text v učebnici - str. 53/3A 

 
 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 
1) Pusť si krátké video Poisson d´avril- aprílová rybička a zjistíš něco o aprílové tradici ve Francii 
https://www.youtube.com/watch?v=OR0z24vm4fo 
 
2) Le Passé composé – Minulý čas složený 
- Používá se v hlavních dějových liniích (něco jsem dělal/a), které se odehrály v minulosti, blízké či 
dávné, to nerozlišujeme 
- Jak se tvoří? Potřebuji pomocné sloveso avoir a nebo être, které časuji jako v přítomnosti a příčestí 
minulé plnovýznamového slovesa 
- Jako základní pomocné sloveso používám sloveso avoir 
- Sloveso être používám pouze ve dvou případech- pokud je plnovýznamové sloveso pohybové a 
nebo zvratné sloveso 
- Jak vytvořím participe passé nebo-li příčestí minulé? 
 

 U sloves I. Slovesné třídy typu parler- odtrhnu příponu -er a přidám koncovku -é. Tedy 
příčestí minulé bude: parlé, u slovesa regarder – regardé, habiter- habité 

 U sloves II. Slovesné třídy typu finir odtrhnu příponu -ir a přidám -i. Tedy příčestí minulé je – 
fini, choisir – choisi 

 U sloves III. Třídy tedy nepravidelných se příčestí minulá musím naučit! Viz tabulka, kterou 
jste studovali minulý týden v příloze prac. Sešitu a nebo učebnice s. 101 

 
Příčestí minulá: être- été, avoir- eu, aller- allé, faire- fait, pouvoir- pu, vouloir- voulu, devoir- du, voir- 
vu, venir- venu, apprendre- appris, comprendre- compris, prendre-pris, dire- dit, mourir- mort, 
savoir- su, sortir- sorti, écrire- écrit, lire- lu, mettre-mis, perdre-perdu, découvrir-découvert, obtenir- 
obtenu, boir- bu 
 
Tyto tvary-příčestí minulá nepravidelných sloves se musíš naučit! 
Dejme si příklad passé composé ve větách: 

 Koupil jsem si chléb a marmeládu. J´ai acheté du pain et de la comfiture. 

 Večeřela jsem v 19 hodin. J´ai mangé à sept heures du soir. / J´ai dîné. 

 Koukali jsme se na film a máma četla knihu. Nous avons regardé un film. 

 Pierre a Pavel hráli o víkendu basketbalový zápas. Pierre et Paul ont joué le match de basket. 

 Včera jsem šel do obchodu. Je suis allé au magasin hier. (U tohoto posledního příkladu, 
použijeme sloveso être protože sloveso aller se počítá do pohybových sloves, ale tím si pro 
tuto chvíli nebudeme zatěžovat hlavu) 
 

Napiš si výpisky, jak tvořit passé composé + příklad vět do sešitu a zapiš si i tvary nepravidelných 
sloves - příčestí minulá. 
 
3) Podívej se na video- o passé composé- https://www.youtube.com/watch?v=mVAdruB1xu4 
Zde si připomeneš, jak se tvoří, jak se časují slovesa avoir a être a také tvary nepravidelných sloves a 
procvičíš si věty a časování sloves. 
4) Zkus přeložit tyto věty: v pátek uvidíš, jak to mělo správně být. 
1. Mluvil jsem s Helenou. 
2. Karel bydlel v Římě. 
3. V sobotu jsem byl u babičky a dědečka. 



4. Babička vařila mé oblíbené jídlo. 
5. Pracovali jsme s dědečkem na zahradě 
6. Odpoledne jsme pili čaj a jedli koláč na terase. 
7. Měl jsem tuhle knihu, ale ztratil jsem ji. 
8. Viděl jsi toho psa? 
9. Na střední škole jsem se naučil španělštinu. 
10. Každý den jsme dělali úkoly. 

 

 


