
Materiály k samostudiu 

Pátek 29. 5. 2020 

Třída 8. E 

 

1) Matematika 

    Opakování učiva – zezadu do sešitu 

    Řešení rovnic se závorkami: 

    141/4 c) 

    Procvičování učiva – zezadu do sešitu 

    Slovní úlohy: 

    138/11    (rovnice se zlomky) 

    138/12    (vzorec pro součet úhlů v trojúhelníku) 

    138/13    (nápověda: dětských lístků x, dospělých lístků 120 – x) 

 

 

3) Dějepis 

Rozvoj hospodářství v českých zemích – uč. str. 88 

 

 

 

 



2) Český jazyk 

V příloze je téma (psát budete do slohového sešitu): 
Úvod do mediální komunikace 
uděláte si výpisky co jsou média... 
poté budete postupovat dle cvičení 1a,b,c,d,e,f - odpovědi budete psát do sešitu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Zeměpis 

1.  Opakování na papíry k přeposlání, stačí k číslu odpověď. 

1. Dva mosty, dvě kóty a pět historických památek v Praze.       

2. Dvě elektrárny a jedno lázeňské město v Jihočeském kraji.       

3. Jedno lázeňské město a dvě CHKO ve Středočeském kraji.       

4. Co to je v Karlovarském kraji SOOS, Loket a kaolin.       

5. Ústecký kraj: národní park a název univezity v krajském městě.       

6. Sousední kraje ke kraji Královéhradeckému a co je zde Opočno.       

7. Co se vyrábí v Plzni a které město kraje je střediskem Chodska.       

8. Průmysl v Liberci, výška a využití Ještědu a co je Harrachov.       

9. Která řeka se vlévá v Pardubicích do Labe a rodiště B. Smetany.       

10.Geomorfologická subprovincie na území kraje Vysočina.       

 

2. Nové učivo: JIHOMORAVSKÝ KRAJ  (učebnice str. 95-98 a mapa) stručně do sešitu 

 9.století ?????  poradí atlas str. 14 

 poloha kraje, povrch kraje, řeky kraje 

 okresy kraje 

 zajímavá a důležitá místa  z textu učebnice……. 

3.  A když máme nastudováno, tak pouze orientace ve znalostech: 

Věstonická Venuše, propast Macocha, traktory ZETOR,   památky UNESCO v kraji, bitva tří císařů v roce 

1805, Podyjí, vinná réva, ropa, konzervárny okurek, Špilberk, Slovácko, - národopisná oblast, Nové 

Mlýny, úrodné úvaly, státní zámek Mikulov a Vranov nad Dyjí, chrám sv. Petra a Pavla v Brně, strojírny 

ADAST v Adamově a ČKD v Blansku a mnoho dalších zajímavostí kraje. 

Co jsme možná dosud nevěděli, že František Peřina „generál nebe“ se v tomto kraji  8.4.1911 

narodil. Jeho rodištěm je obec MORKŮVKY v okrese Břeclav - má zde muzeum a pomník na místním 

hřbitově (zemřel 6.5.2006).  

Před naší školou Socháňova je model jeho letadla Spitfire, se kterým ve válce bojoval.  

 

   

                     

                                                           

 


