
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 2. 4. 2020 

Třída 8. D 

 

ČESKÝ JAZYK 

(MLUVNICE)  
I. kontrola cvičení (zadáno v pondělí 30. 3.) 

 
uč. str. 46/cv. 2 (písemně do sešitu) 
nedělní oběd, objednávka uzenin, průjezd do dvora, hvězdná obloha, výběh  
pro zebry, objektiv, oběma, pěšina, pověsti, skvělý projev, objednal, vjelo, objem, 
zavětřila, objekt, sjel, napětí, důvěřoval, svět, obětní, běloveská, objev, proběhl, 
ověnčen, větný, zpěv, věž, člověk, objetí 

 
II. Nové zadání 
1. uč. str. 46/3 písemně do sešitu 
2. Větné rozbory 

Graficky označte a určete jednotlivé větné členy: 
Elektrická žárovka jasně osvětlovala místnost.  
Cizinci se dívali z rozhledny na Prahu.  
Suché větve stromu se zlámaly. 

3. uč. str. 67/ 17, 18, 19,  

68/20 

4.PS str. 37/cv. 7 

 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) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. Mrázové 

PS str. 47/cv. 6 - celý článek doplnit o slovesa v závorkách (pasivum v budoucnosti). 

Skupina pí. uč. Šulové 

1) zkontroluj si PS s. 42-43 
ex.1:2 crown,3 survived, 4 armour,shields, 5 battles, 6 swords, 7 helmet 



ex. 2: 2 amusing,3 embarassed,4 frightened, 5 surprising, 6 worried 
ex.3:There is a man cleaning the tables. There´s a man looking through the window. There 
are two women looking at the menu. There ´ s a boy eating a hamburger. There´s a woman 
reading a newspaper. There is a woman ordering a meal. There´s a man paying the bill. 
There is a man  drinking a milkshake.  There is a chef cooking meals. There is a man riding  
a bike.  
ex. 4: 2 heard some glass breaking, 3 saw the two boys  running away, 4 heard a man 
shouting. 5 heard the door opening, 6 I felt something cold touching my face. 7 I heard a dog 
barking. 8 I saw my frined´s dog standing by the bed.  
ex.5: 2 "I´ve been to see the nurse, bacause I´ve got a bad leg,  " said Frank. 3 " I hope it´s 
better soon, " said Miss Jones. "Here´s your HW. " 4 " I can´t do my HW, because my hand is 
bad, too, " said Frank. 5 "Don´t worry, " said Miss Jones. " If you stay behind after class, I´m 
sure, I can help  you with it."  
ex. I can: 1 lying, see, talking. 2 relaxing, frightening, embarrassed, 3 I´ll have, Could. 4 Could 
you... 5 " How are you, Mary?" asked Kevin. " I´m fine, thanks." said Mary.  
 
2) PS s. 72-73 kapitola 5.6-5.13- nastuduj jak se tvoří trpný rod- passive voice- v minulém 
a budoucím čase- zapiš si poznámky do sešitu 
3) U s. 59 cv. 3, 4 - zkus tvořit trpný rod 
3) PS s. 46/1,2- passive voice- procvič 

 

DĚJEPIS 

Prezentace Napoleon a napoleonské války, do sešitu opsat slidy 4 a 5, vypracuj do sešitu 

pracovní list oprav chybné výroky, u správných výroků napiš číslo otázky a fajfku, u špatných 

napiš číslo otázky a napiš už správně opravený výrok. (veškeré materiály na mailu 

dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 8. ročník) 

ZEMĚPIS 

Cestovní ruch přesuneme až k jednotlivým krajům ČR. 

Zahraniční obchod  

Napište si podle učebnice - str. 68 

a) Změny zahraničního obchodu od roku 1918 do roku 2004 

b) Vysvětlete písemně pojmy: export, import, Evropská unie, Schengenský prostor 

(použijte různé zdroje). 

PŘÍRODOPIS 

1) Přečti si text na str. 54,55: Žlázy s vnitřním vyměšováním včetně okrajů. 
2) Do sešitu zapiš „Shrnutí“ str. 55, v poslední větě vypiš žlázy pod sebe a k nim jejich   
hormony a účinky. 
3) Písemně vypracuj úkol na okraji str. 54 dole. V učebnici chemie hledej v drobném textu 
na str. 34. Zapiš si slovy název sloučeniny obsahující jod, kterou najdeš na obalu kuchyňské 
soli, a zkus sestavit její vzorec. Která žláza potřebuje ke správné funkci jod? 
4) Podívej se na video (nenech se odradit některými složitějšími názvy, my si vystačíme 
s těmi, které jsou v učebnici). Kdo dá přednost jednoduššímu výkladu, doporučuji Byl jednou 
jeden život – zadej Hormony. https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc 


