
Materiály k samostudiu 

Úterý 9. 6. 2020 

Třída 8. E 

 

1) a) Ruský jazyk 

18.lekce – celkové opakování 

 

1. Pracovní sešit – str.84/16 + 84/17 – doplňovací cvičení 
2. Výukové video – www.youtube.com 

Russkij jazyk dlja inostrancev – epizoda: „Restoran“ (restaurace) 

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

 

 

    b) Anglický jazyk 

V minulé hodině jsme začali zcela novou gramatiku PASSIVE VOICE (neboli trpný rod) 

 

Let's practise Passive voice: 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Passive_voice/Pass

ive_Voice_Present_sv67840er 

 

Budete psát do gramatiky – přepíšete věty do trpného rodu. 

 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WamTAGoLOnI
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Passive_voice/Passive_Voice_Present_sv67840er
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Passive_voice/Passive_Voice_Present_sv67840er


2) Matematika 

    Opakování učiva – úprava rovnic - zezadu do sešitu 

    142/3 a) + b) 

    Opakování učiva 8. ročník – zezadu do sešitu 

    170/3 

    170/4 a) + b) 

    170/5 

    170/6 a) 

 

 

3) Český jazyk 

Oprava a kontrola z 2/6: 

Doplň správný tvar 1.pádu č.mn. – do sešitu mluvnice 

hokejista  - hokejisté                          fotbalista - fotbalisté                      houslista - houslisté 

lev - lvi                                               pes - psi                                          čáp - čápi 

 

Doplň správný tvar 2.pádu č.mn. 

Pohádka - pohádek                                  kotel - kotlů                             bříza - bříz 

Lípa – lip                                                 zahrada - zahrad                      klášter – klášterů 

 

 

Opět si zopakujte větné členy (online cvičení, vybrala jsem vám Harryho Pottera, tak se snažte): 

https://www.umimecesky.cz/vetne_cleny_harry_potter-2-uroven/11 

 

 

Větný rozbor (napiš si věty do sešitu a udělěj větný rozbor): 

vysvětlivky: určíte větné členy, uděláte grafické znázornění včetně větných členů 

 

1.Kouzelník před včerejším představením ztratil svoji černokněžnickou hůlku. 

2.Mamka mi včera koupila slíbenou vstupenku na koncert. 

 

4) Zeměpis 

1.   Opět připomínka pro žáky, kteří nemají splněné úkoly (20.3., 14.4., 5.5., 29.5.) – nutné  

       k závěrečnému hodnocení!!!!! 

2.   Z minulého videa: Praděd je kóta 1491 m n.m., aglomerace je město s okolím, v Olomouci   

       je Univerzita Palackého. 

3. Posledním krajem je MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ (učebnice str.103-105 a mapy)  

    zapíšeme a doplníme 

 na SV ČR, na státní hranici s Polskem a Slovenskem 

 pohoří    ……………     pánev ……………...     brána……………  

 Lysá hora……………m n.m. 

 řeka Odra s přítoky ……………………………………………………. 

https://www.umimecesky.cz/vetne_cleny_harry_potter-2-uroven/11


 okresní města (6)………………………………………………………... 

  hlubinná těžba černého uhlí v Karviné 

  tepelná elektrárna v Dětmarovicích 

 průmysl hutnický v Třinci, ve Frýdku-Místku  

 strojírenský průmysl v Kopřivnici (auta Tatra), v Nošovicích (auta Hyundai), ve Studénce (výroba 

vagónů) 

 potravinářský průmysl v Opavě („Opavia“), v Nošovicích (pivovar), v Kuníně (mléko) 

 textilní průmysl v Novém Jičíně („TONAK“= továrna na klobouky) 

 výroba varhan v Krnově 

 historické památky Štramberk, Hukvaldy atd.    

 letiště Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově 

 významné osobnosti např. Leoš Janáček, Petr Bezruč, František Palacký aj.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

           

      TONAK Nový Jičín       OPAVIA Opava           MLÉKÁRNA Kunín         Štramberk??? 


