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ČESKÝ JAZYK 

(SLOH) 

I. Opakovaná kontrola zadání slohu ze dne 17. 4. 

 Sloh a komunikace - slovní zásoba, vhodnost a přesnost vyjádření (1. pokus) 

Zadání stále nesplnili stejní žáci. 

II. Kontrola zadání slohu ze dne 24. 4. 

8. ročník: Mluvnice - pravopis - interpunkce, spojovací výrazy, skupiny hlásek (1. pokus) 

Zadání splnil dodatečně J. Mochan. 

Test stále ještě nevyplnili stále stejní žáci. 

- řešení obou testů jsem kontrolovala ve středu 6. 5. 

III. Nové zadání 

Slohové cvičení – vypracuj do sešitu slohu 

1. Bydlím s rodiči v cihlovém domě, který má patra tři a který stojí na okraji města. Skoro každé odpoledne, 

které mám volné, sedávám v pokoji u okna a rozhlížím se po okolí. Skoro každé odpoledne objevuji nové 

věci. Buď zářící červenou barvu rozkvetlých tulipánů, nebo natřený plot u našeho dvora. Nalevo vidím řadu 
domků rodinných, u kterých se rozprostírají zahrady s trávníky a stromy. 

a) Pojmenuj slohový útvar 

b) Vypiš stylistické (slohové) nedostatky.  

2. V následujících větách nahraď slovo udělat výstižnějšími slovesy: 

a) Musíme udělat seznam věcí potřebných k našemu pokusu. 

b) Maminka jí udělala nové šaty. 

c) Bratr nás překvapil, když udělal večeři. 

d) Slohové cvičení uděláme za půl hodiny. 

3. Vyhledej v textu slova nespisovná a nahraď je spisovnými: 

Ráno jsem se nemoh vyštrachat z postele, autobus mi frnknul před nosem, a když jsem přilít na nádraží, 

kámoši už byli pryč. 

 

MATEMATIKA  

ROVNOST (dosazování za proměnnou) 

Vypracovat do sešitu: 

-  uč. str. 127/3  

a) Nápověda: Dosadíš za proměnnou (v tomto případě z) postupně jednotlivá čísla z nabídky, až 

nastane situace, že se bude výsledek vlevo rovnat výsledku vpravo  L = P 



 Začneme číslem 3.  

z = 3 

L = 2∙ (5–2 ∙ 3) = -2 

 P = 65 + 7 ∙ 3 = 86     

 -2 ≠ 86 

 L ≠ P  pro z = 3 výrazy nejsou rovny, dosazujeme tudíž další číslo z nabídky 

 

    ROVNICE 

uč. str. 128 – nastudovat-bylo video https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU  

 

1) Zapsat do sešitu: nadpis Rovnice str. 128 - text pod obrázky (váhy) + modré rámečky 

                                                                            příklady pod rámečky a zkoušku 

                                                                            (celá tabulka, sledovat zkoušku Báry i Petra) 

2) Vypracovat do sešitu: uč. str. 128/1 - stejný postup, jako na str.127/3 nebo úvod videa 

 

 

 ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. Mrázové 

PS str. 52 – cv. 1 – doplň křížovku 

                                             cv. 2 – doplň slovesné tvary v pasivu ve všech časech 

                                    53/3 – slovesa v závorkách doplň do vět v pasivu 

Zopakuj si slovíčka 1. – 5. Lekce 

Překlad:  

1. Přeji vám příjemný pobyt. 

2. Chtěl bych jeden jednolůžkový pokoj. 

3. Kolik stojí dvoulůžkový pokoj? 

4. Mohu platit v hotovosti? 

5. Přejete si ještě něco jiného? 

6. Ne, nic děkuji. 

7. To je od vás velmi laskavé. 

8. Je všechno v pořádku? 

Skupina pí. uč. Šulové 

Online výuka přes web Zoom. us od 11. 00 

Michaela Šulová is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

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


Topic: English 8. D Peřina 

Passive voice, Australia  

Time: May 15, 2020 11:00 AM Prague Bratislava 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/73834379624?pwd=aE1YWWUyYVVIWDFvZnNYcEJEcmdqZz09 

Meeting ID: 738 3437 9624 

Password: 3bh2jV 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. Bajerové 

Učebnice strana 25, cvičení 18. Výrazy si poznamenejte do sešitu a doplňujte vhodná 
slovesa. Např.: geradeaus gehen, geradeaus fahren 
Učebnice du kannst, toto cvičení si uděláte ústně - již jistě umíte! Budete se ptát a zároveň 
odpovídat. 
Učebnice strana 27, Wortfeld 
Opíšete si postupně veškerou slovní zásobu do sešitu a dobře se naučíte tuto slovní zásobu!!! 

 

Skupina pí. uč. Novotné 

1. Wie spät ist es?/ Hört gut zu! 

https://learngerman.dw.com/en/wie-sp%C3%A4t-ist-es/l-37453621 

2. V pracovním sešitu - str. 25/ 1, 26/ 3 - v obou cvičeních odpovídáte na otázku Wohin?  

                                                                          po předložce použijte 4. pád - Akkusativ - práci pošlete 

                                                                          ke kontrole!!! 

 

 

RUSKÝ JAZYK 

      1.    Slovní zásoba – 18. lekce – str. 71 v učebnici 

2. Práce s textem – učebnice str. 64/3 A – čtení, ústní překlad se slovníkem 
3. Učebnice str. 64/3 B – vypište z textu zeměpisné názvy (do sešitu) 

 

CHEMIE 

ŘEŠENÍ z 13. 5. – OXIDY – VÝZNAMNÉ OXIDY: 

1. Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny. Každá molekula oxidu obsahuje prvek kyslíku. Součet 

oxidačních čísel atomů vázaných ve sloučenině je roven nule. Oxidační číslo atomů kyslíku 

v oxidech je vždy -II. 

2. c) SiO2 

https://learngerman.dw.com/en/wie-sp%C3%A4t-ist-es/l-37453621


3. b) Fe2O3, CaO 

4. c) IV a VI 

5. oxid vápenatý, CaO 

6. d) uhličitý 

7. b) siřičitý; d) dusnatý; e) dusičitý 

8. c) V, VI 

9. b) uhličitý 

10. c) uhelnatý 

 

OXIDY – NÁZVOSLOVÍ OXIDŮ – PROCVIČENÍ 

1. Zopakovat si pravidla názvosloví oxidů – dle výpisků ze sešitu či z učebnice na str. 50 – 51. 

2. Podívat se na další video – názvosloví oxidů.: 

https://www.youtube.com/watch?v=NG1ktmXX__E 

- u videa si prosím provádějte průběžně poznámky 

3. Dle zhlédnutého videa zkuste vytvořit a) název, b) vzorec uvedených příkladů oxidů.: 

a) TeO3  b) oxid hořečnatý 

Vytvořený název i vzorec mi prosím zašlete ke kontrole na můj e-mail 

(malisova.perina@seznam.cz), nezapomeňte doplnit oxidační čísla do pravých horních rohů 

nad značky prvků! Děkuji.  

https://www.youtube.com/watch?v=NG1ktmXX__E
mailto:malisova.perina@seznam.cz

