
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 2. 4. 2020 

Třída 8. E 

 

1) a) Ruský jazyk 

1. Procvičování názvů památek: 

Pracovní sešit – str. 62/3,4 + 63/7 

2. Rozhovor – učebnice str.54 –  procvičujte čtení a odpovězte na otázku, podtrhněte tužkou názvy 

památek Moskvy a vyhledejte jejich fotografie na internetu 

3. www.eralash.ru – díl 234 - „My objazátěľno věrňomsja“ 

 

 

Na procvičování učiva doporučuji online cvičení – nakladatelství KLETT: www.klett.cz/online 

Výběr kapitol: 

- Moj gorod 

- V Moskvu 

 

 

     b) Anglický jazyk 

  Oprava cvičení z 18/3 – kontrola a oprava - gramatika  

 

Present Simpleor Present Continuous? Přítomný čas prostý nebo přítomný čas průběhový? Doplňte 

ve správném tvaru a zdůvodněte, proč jste použili ten daný čas) 
 

1.Where's John? He is listening to a new CD in his room. 

 

2.Don't forget to také your umbrella with you to London. You know it always rains in England. 

 

3.Jean works hard all day but she isn't working at the moment. 

 

4.Look! That boy is running after the bus. He wants to catch it. 

 

5.He speaks German so well because he comes from Germany. 

 

6.Shhh! The boss is coming.We meet  him in an hour and nothing is ready! 

 

 
A) Translate (if you aren't sure, you can use dictionary): 
ovoce – plyn - 

nábytek - dř evo - 

tráva – kámen - 

papír - chř ipka - 

č okoláda - práce - 

vlasy - slovní zásoba - 

jídlo - krajina - 

poč así - zprávy - 

domácí úkol - omáč ka - 

benzín - vlna – 

písek - zavazadla - 

umě lá hmota - doprava - 
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rada - salám – 

př átelství - ků že - 

oheň  - drů bež - 

hluk – láska - 

železo - umě ní - 

peníze – chléb - 

slanina - limonáda - 

mouka - med - 

č as – informace - 

pomoc – sů l - 

svě tlo – máslo - 

krev – sníh – 

pivo – maso – 

 

 

 

2) Přírodopis 

  Nervová soustava – uč. str. 48 přečíst + zapsat do sešitu + nakreslit obrázek 

 (obr. 60 + obr. 61). 

Další možností je přečíst si nebo poslechnout text v učebnici na stránce www.ucebnice-

online.cz  na straně 77 – 78. 

 

 

3) Český jazyk 

    
Oprava a kontrola ze 17/3 - mluvnice 

Označ větu hlavní a větu vedlejší a urči její druh 

Řekl, že o tom napíše.                   1.VH, že 2.VV -  Podmětná 
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Přišel, aby se dozvěděl více.             1.VH, aby 2.VV -  Předmětná 

 

Pozorovali jsme kluzák, jak pozvolna přistává.    1.VH,jak 2.VV - Doplňková 

 

Na otázku, proč to udělal, neuměl odpovědět.      1.VHa, proč 2.VV,1.VHb. VV Přívlastková. 

 

Ivana již není, jako bývala.                       1.VH, jako 2.VV. - Přísudková 

 

Jestliže se neuvidíme, bude zle.                Jestliže1.VV, 2.VH. VV Podmínková 

 

Tvářil se, jako by mu ulítly včely.             1.VH,jako by 2.VV. Přísl.způsobová 

 

Zdá se, že již hrají z posledních sil.        1.VH,že 2.VV. Podmětná 

 

Dostala jedničku ze zkoušení, přestože látce příliš nerozumí. 1.VH,přestože 2.VV.  Přísl.přípustková 

 

Protože byl ráno u zubaře, ve škole první hodinu chyběl.    Protože 1.VV, 2.VH. Přísl.příčinná 

 

Aby se ložisko nezadřelo, musí ho mechanik promazat.         Aby 1.VV,2.VH. Přísl účelová 

 

 

4) a) Německý jazyk 

   - učebnice str. 82, cv. 3, přečtěte si text, s pomocí slovníku přeložte, přiřaďte texty k obrázkům, přeložené texty 

(pouze překlad v českém jazyce, ne text v učebnici) přepište do sešitu, vyfoťte mobilním telefonem a posílejte na 

email: otoupalova.perina@seznam.cz (do 3.4.2020) 

- procvičujte: 

https://www.umimenemecky.cz/cviceni-perfektum 

https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet 
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