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Třída 8. C 

 

ČESKÝ  JAZYK 

ŘEŠENÍ z 15.5. 

1. vyplň doplňovačku  

1. přívlastek 
2. předmět 
3. přívlastek 
4. příslovečné určení 
5. příslovečné určení času 
6. předmět 
7. přívlastek 
8. subjekt 

 

2. Tajenka: přísudek 

- základní větný člen 

- podtrháváme - vlnovkou 

- značíme –  Př 

- latinský název – predikát  

- rozlišujeme – holý, rozvitý, několikanásobný  

PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (dobrovolný úkol) – možné řešení ze 13.5. 

Smrž pln skvrn zvlhl z mlh. 

 

Dnešní zadání: 

PRÁCE S TEXTEM 

1) Přečti si text. 

 

Potápěči vytáhli z Hudsonu 
také levý motor airbusu 

 

Aerolinie odškodní každého cestujícího pěti tisíci dolary 



 

Navzdory ledové a kalné vodě se týmu potápěčů podařilo objevit na dně řeky Hudson ve 

dvacetimetrové hloubce také druhý motor Airbusu A 320 letecké společnosti US Airways poblíž 

místa, kde se strojem minulý týden dosedl kapitán Chelsey Sullenberger (57) na hladinu. 

  Vyšetřovatelé jej chtějí detailně prozkoumat, aby zjistili, proč přestal fungovat. Motor se 

zastavil, když se letadlo těsně za letištěm setkalo s hejnem ptáků, přičemž vyšetřovatelé mají za to, že 

ptačí těla nasály oba motory. 

  Vyšetřování ztěžuje fakt, že incident, k němuž došlo o dva dny dříve, a na nějž podle 

amerických médií nezávisle na sobě upozornilo několik svědků, postrádá oficiální záznam. Televize 

CNN s odvoláním na zdroje blízké Národnímu úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB) ve čtvrtek 

uvedla, že posádka letounu neuvedla do záznamů, že letadlo mělo potíže s motory. „Ozval se příšerný 

zvuk. Na pár vteřin jsem měl pocit, jako kdyby se utrhl kus motoru a vrhl se proti letadlu,“ líčil 

cestující první třídy Steve Jeffrey z Charlotte. 

  Aerolinie US Airways vyplatí všem cestujícím, kteří mohli při nehodě utrpět psychický otřes, 

pět tisíc dolarů (asi 100 000 Kč). V průvodním dopise stojí, že peníze jsou určeny jako odškodné za 

cenu letenky a poškození zavazadel. 

(CNN, DPA, vpf) 

 

2) Odpověz na otázky (přepiš, nebo vytiskni a nalep) do sešitu na sloh: 

 

a) Kde se můžeš setkat s tímto textem? 

__________________________________________________________________________________ 

 

b) Do kterého funkčního stylu text zařadíš? (umělecký, publicistický, administrativní, odborný, prostě-

sdělovací) 

__________________________________________________________________________________ 

 

c) Uveď žánr textu. 

__________________________________________________________________________________ 

 

d) Kolik má text odstavců a proč je text takto členěný? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



e) Proč je za jménem Chelsey Sullenberger uvedeno v závorce číslo 57? 

__________________________________________________________________________________ 

 

f) Kolik vyplatí Aerolinie US Airways všem cestujícím, kteří mohli při nehodě utrpět psychický otřes? 

__________________________________________________________________________________ 

 

g) Jak se jmenoval cestující první třídy? 

__________________________________________________________________________________ 

 

h) Pokus se slovo „příšerný“ nahradit synonymem. 

__________________________________________________________________________________ 

 

i) Vysvětli, co znamená slovo incident? 

__________________________________________________________________________________  

 

j) Kdo tento text napsal a jak to zjistíš? 

__________________________________________________________________________________ 

Řešení v úterý. 

 

MATEMATIKA   

EKVIVALENTNÍ ÚPRAVY ROVNIC 

uč. str. 129-131(nahoře)/ nastudovat-bylo na videu (můžeš si připomenout)    

   https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU 

Do sešitu zapsat: str.129/1 - po obrázky vah 

                                str. 129 -Tabulka ekvivalentních úprav – celá i s příklady  

                                str. 130 -Tabulka ekvivalentních úprav – celá i s příklady 

                                str. 131 - Tabulka ekvivalentních úprav-nahoře 

(lze i zkopírovat a vlepit do sešitu, ale pochopit postupy-naučit se ekvivalentní úpravy) 

!!! Každou úpravu (přičítání, odčítání, násobení nebo dělení) provádíme s oběma stranami rovnice. 

Nebo jinak – rovnováha na váhách musí být zachována (příklad: když odeberu z levé misky vah, 

musím stejné množství odebrat i z pravé misky vah-to je ekvivalentní úprava odčítání) 

Vypracujte do sešitu: str. 129/2 a) b) dle vzoru     

                                     !!! NEZAPOMEŇTE NA ZKOUŠKU!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU


VZOR: x + 7 = 12/ -7 za šikmou čáru píšeme úpravu: u nás -7, aby x zůstalo samostatné, potřebujeme     

        x + 7-7 = 12-7     místo +7 nulu, to dostaneme, když od +7odečtu7 (+7-7 = 0), proto za čáru píšu -7                                                            

                   x = 5          a danou operaci (ekvivalentní úpravu) provedeme s oběma stranami rovnice, 

                                      proto -7 je vlevo i vpravo od znaménka = 

zkrácený zápis: x + 7 = 12/ -7 

                                   x = 5 

Zkouška: L = 5 + 7                                                        

                 L = 12  

                 P = 12 

                  L = P  

Kořen rovnice (řešením rovnice) je x = 5. 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

pí. uč. Tenglerová 

Do sešitu si napiš dnešní datum a téma: 

Daná cvičení vypracuj do sešitu.  

Opakování 2. lekce: 

A) Doplň dialogy: 

 …………………………………………………………         Ins Kino? Ja, gern. 

 ………………………………………………………….        Tut mir Leid, ich habe keine Zeit. 

 ………………………………………………………….         Ich möchte lieber in die Pizzeria gehen 

B) Co řekneš? 

1. Zu deiner Freundin: Du möchtest mir ihr in die Eisdiele gehen. 

………………………………………………………………………………………………. 

2. Olga möchte mir dir ins Kino gehen. Aber du hast keine Zeit. 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Du fragst einen Passanten nach dem Weg zur St. Anna – Kirche. 

…………………………………………………………………………………………………. 

4. Ein Passant fragt dich: Wie komme ich zum Bahnhof? 

…………………………………………………………………………………. 

C) Napiš výrazy do správného sloupce: 

 

Im Kino – in der Disco – in die Pizzeria – in den Park – im Schwimmbad – auf den Fuβballplatz 

– im Restaurant – auf die Bank 

 

                     Wo?                                                                                      Wohin? 

------------------------------------------------------                                      ----------------------------------------------- 

------------------------------------------------------                                      ------------------------------------------------ 



------------------------------------------------------                                      ------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------                                      -------------------------------------------------- 

D) Doplň: 

 

Fährt der Bus ------------------ Nationaltheater? – Nein, er fährt ----------------Mozartstraβe. 

                         ------------------Universität?                                       ----------------Bahnhof. 

                         ------------------Dom?                                                  ----------------Stadt. 

 

pí. uč. Hellerová 

 Kde je možné něco…? Spoj a piš celé věty jako v příkladu: 

In der Bäckerei kann man Brot kaufen. 

1. Brot kaufen 

2. Salat kaufen 

3. Filme sehen 

4. Parken 

5. Eis essen 

6. Geld wechseln 

a) Bank 

b) Eisdiele 

c) Parkhaus 

d) Bäckerei 

e) Kino 

f) Gemüsegeschäft 

 

RUSKÝ  JAZYK 

18.lekce - procvičování 

1. Učebnice str. 64/3 C - dokončete věty a napište do sešitu (viz rozhovor 64/3 A) 
2. Pracovní sešit str. 78/3 – doplňovací cvičení (viz učebnice str. 25) 

3. Online cvičení – www.jazyky-online.info/rustina 
 

  Kapitoly: Ruština ve světě, Ruské fráze, Ruská gramatika, Ruská slovíčka 

  Obrázkový slovník – procvičování ruských slovíček s obrázky 

 
 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

V pracovním sešitě na s. 28 udělejte cv. 1, 2 (doplňuješ samostatná osobní zájmena), 3 (napiš infinitiv 

příčestí minulých ve větách) 

Ve středu nás čeká znovu online výuka ve 12 hodin na zoom.us 

http://www.jazyky-online.info/rustina


Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/74512277561?pwd=dWMyY2ZsbEpVRGRDencvL1poTGVKdz09 

Meeting ID: 745 1227 7561 

Password: 0X6pXk 

 

DĚJEPIS 

Rusko za posledních Romanovců (str.144-145) 

 
odpověz na otázky: 

1. Jak se vyvíjelo hospodářství v Rusku po zrušení nevolnictví(1861) 
2. Co žádali nespokojení obyvatelé? 
3. Proč byli nespokojení ruští vojáci v rusko - japonské válce? (Přečti si Něco 

navíc o bitvě u Cušimi) 
4. Co je "krvavá neděle" z roku 1905? 
5. Co zavrhoval (1895) a posléze byl nucen (po "krvavé neděli") car připustit 

(1905)? (str.144 dole) 
6. Co je "duma" a jak vypadalo volební právo v Rusku z r. 1906? 

7. Jací umělci proslavili Rusko ve 2.polovině 19.stol.(až do 1.sv.války)? 

 

ZEMĚPIS 

*Minulou hodinu jste si zpracovali Prahu. 

*Do sešitu si doplňte:(vyhledejte na internetu...) 

Současný primátor Hlavního města Praha (HMP): 

Současná starostka městské části Praha 17 – Řepy: 

Počet obyvatel m.č.Praha 17 – Řepy. 

*Víte, jak vznikl název Řepy? Kolik obyvatel mají Řepy? Co víte o historii a 

současnosti Řep? 

Znáte knihu Řepy krásné - Řepy mé? 

*Připravte si v bodech deset historických památek Prahy, kterými byste provedli 

kamaráda/kamarádku, kteří vás navštíví v rámci výměnného pobytu. A co moderní 

kolturní památky, kolik jich znáte? Vypište si je. 

*Učebnice str. 74 



Kraje ČR – Středočeský kraj 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/88116 

*Výpisek si udělejte podle učebnice i prezentace. Ani v této prezentaci nejsou čísla 

aktuální. 

*Vyhledejte si prosím památky kraje na mapě v atlasu ČR – str. 26/ Cestovní ruch, 

zopakujte si je na obecně zeměpisné (fyzické) mapě. Orientaci si opakujte každou 

hodinu tak, jak jsme zvyklí. 

 

FYZIKA  

Do sešitu: Opakování 

Učebnice str. 131/ zapiš zadání a vypracuj odpovědi na otázku č. 4 a úkol č. 1; 2 a, d. 

 

 


