
Materiály k samostudiu 

Úterý 14. 4. 2020 

Třída 8. E 

 

1) a) Ruský jazyk 

   17.lekce – procvičování 

 

1. Doplňovací cvičení – pracovní sešit: 

- str.65/11 

- str.65/13 

 

2. Online cvičení – nakladatelství Klett: www.klett.cz/online 

(výběr kapitoly: „V Moskvu“) 

 

3. Virtuální prohlídka Moskvy: 

             https://www.airpano.ru/360video/vr-moscow-december-2018/ 

             https://www.airpano.ru/360video/Video-Moscow-Kremlin/ 

 

 

    b) Anglický jazyk 

     Oprava a kontrola z 12/3 

 

Pracovní sešit - 34/4, starší lekce 25/4 

34/4 

2.like sending 

3.likes to watch, prefers to play 

4.started reading 

5.hate driving 

6.loves to chase 

 

25/4 

2.that are coming to my party 

3.that takes me to school 

4.that is in my favourite film 

5.that is my dad's boss 

6.that sells the best bread 

7.that helps me with my homework 

8.that works in our local shop 

 

Uč str 47/4 (prvních 5 vět do sešitu) 

2.I can feel the sun shining on my face. 

3.I can hear Smart Alec cooking somewhere in the kitchen. 

4.There's a phone ringing in Smart Alec's office. 

5.I can see him going to answer the phone. 

6.There are two people pointing at the kitchen window. 

 

 

http://www.klett.cz/online
https://www.airpano.ru/360video/vr-moscow-december-2018/
https://www.airpano.ru/360video/Video-Moscow-Kremlin/


2) Matematika 

    Nová látka – zepředu do sešitu 

    Řešení rovnice – zkrácený zápis 

  Tabulka Řešení rovnice - dole  na straně 131   

   Porovnejte dvě různá řešení stejné rovnice. Delší zápis vlevo jsme používali doposud. 

   Na pravé straně je zkrácený zápis – zapiš si základní pravidla zkráceného zápisu. 

   Pravidla zkráceného zápisu: 

  1) Členy s neznámou převedeme na jednu stranu rovnice. Nejraději rovnou na levou. 

      Při převodu z jedné strany na druhou změníme u členu znaménko. 

      (u rovnice v tabulce 9x na -9x a -10x na +10x při převodu na levou stranu rovnice) 

 2) Čísla převedeme na druhou stranu rovnice. 

     Stejně jako u členů s neznámou při převodu na druhou stranu rovnice změníme  

     znaménko. 

     (u rovnice v tabulce -7 na +7 při převodu na pravou stranu rovnice) 

 3) Zapiš si zkrácený zápis z tabulky. Doporučuji pro porovnání zapsat vedle i ten delší zápis. 

 4) Zapiš si zkoušku ze strany 132 nahoře. 

 

 Procvičování: 

 Pomocí zkráceného zápisu vyřeš úlohy 132/6 b). Nezapomeň na zkoušku. 

 

3) Český jazyk 

     Oprava a kontrola z 10/3 

 Uč str 55/12 

1)1.VH,aby 2.VV. - příslovečná účelová...utekla do Paříže kvůli splnění svého snu 

2)1.VH, abychom 2.VV. - předmětná....Martin navrhl jet dále autobusem. 

3)Přestože 1.VV, 2.VH. - přísl.přípustková...pře protest odborníků 

4)1.VH, jak 2.VV. - předmětná... těším na podzimní sběr hub. 

5)1.VH,jak 2.VV – předmětná...nechápal funkčnosti stroje. 

6)1.VV,protože 2.VV. - příčinná..třásl se zimou. 

7)1.VV, že 2.VV. - předmětná..věřili v uskutečnění svých plánů. 

8)1.VH,jak 2.VV – předmětná ….slyšela otce vyprávět 

 

 Prac.sešit 35/6 

a) 

                          2.VH  

         Pokud 1.VV                         který 3.VV 

1.VV příslovečná časová 

3.VV přívlastková 



 

b)v krajině – přísl.urč.času 

   vám – předmět 

   neuvěřitelný- přívlastek 

   na tváře – přívlastek 

   v letech – přísl.urč.času 

c)se ocitnete (vy) – podmět nevyjádřený, může se naskytnout pohled, byly vytvořeny které 

d)pokud 6, se 3, někdy 6,ocitnete 5,v 7,krajině 1,Black Hills 1,v 7, Jižní Dakotě 1 

e) ne-předpona, u – předona, věř – kořen, itelný - přípona, ý – koncovka 

g)tváře – 4.p, č.mn, r.ž.,vzor píseň         byly vytvořeny – 3.os, č.mn, zp.podmiňovací minulý, rod trpný a vid 

N 

h)devátenáct set dvacet sedm až devatenáct set čtyřicet jedna 

i)Babička mi poslala pohled z Kréty. 

j)=mohutný kompaktní celek, převzato ze staré francouzštiny 

k)=černé vrcholy, černé hory 

 

  

 

4) Zeměpis 

1. Připomínám to, co máme připravené na hodnocení: 17.3. (papír) obdélník jako ČR a (sešit) práce 

s mapami, 20.3. (papír) zeměkouli a rovnoběžky, 24.3. (sešit) školní cvičení zjištění k názvu Litoměřice. A 

potom samozřejmě přehledné zápisy stanovených témat, konečně mají příležitost i méně pečliví žáci……… 

nechci jmenovat. 

2. Dnes žádné nové učivo ale: OPAKOVÁNÍ – PRAHA –  A TAKÉ NĚCO NAVÍC  Pracujeme na 

podepsaný papír k odevzdání po návratu do školy. (Kdo bude chtít nebo má možnost – přeposlat.) 

a) Doplníme druhou část názvu z Prahy: Střelecký ………,  Mánesův ……,  

Uhelný ………., Olšanské ……,   Loretánské ……,  Stavovské …..,   Hladová …..,  Císařská ……,   

………..Štvanice. 

b) Zjistíme co je v Praze: Bertramka, Slavín, Karolinum, Kampa, Stromovka, Vítkov, Žofín. 

c) Jmenujeme v Praze:   3 divadla, 3 mosty, 3 muzea, 3 náměstí, 3 sochy nebo sousoší, 5 

ulic v Řepích, románskou stavbu v Řepích, popisná čísla obou našich školních budov. 

d) Kolik let by bylo našemu genpor. Františku Peřinovi letos? 

e) Kam se vlévá: Želivka  -  Dyje  -  Ploučnice -  Opava -  Otava  -  Jizera -   Bečva  -  Ohře   

 f) Úmoří: Bílina - Odra - Jihlava - Lužnice – Sázava – Dyje - Orlice - Ostravice 

 g) Pět kót v ČR, které jsou vyšší než 1000 m n.m. ( název a výška). 

 h) Národní parky v ČR.  

    !!!!!Opakujte si a nic nezapomeňte, vzpomínám na všechny Krejčová. 

 


