
Materiály k samostudiu 

Úterý 16. 6. 2020 

Třída 8. E 

 

1) a) Ruský jazyk 

18.lekce- opakování a procvičování 

 

1. Pracovní sešit str. 86/22 + 23 – doplňovací cvičení 
2. Pracovní sešit str. 87/24 – doplňte názvy památek v Moskvě 

           (viz 17.lekce, učebnice str. 52-54) 

3. Výuková videa- www.youtube.com/ru 
           - Learn Russian in 1 Hour 

           - 100 Phrases Every Russian Beginner Must-know 

 

    b) Anglický jazyk 

OPAKOVÁNÍ -  PŘÍDAVNÁ JMÉNA a ZÁJMENA 

Zopakujte si stupňování přídavných jmen (comaparative 2.st – superlative 3.st) – udělejte celé cvičení 

(problematická přídavná jména si zapište do sešitu gramatiky) 

https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-adjectives-comparative-superlative/692 

 

Procvičte si zájmena v písni (zájmena si vypište - problematická): 

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

t_pronouns/Subject_and_object_pronouns_ko360910tl 

 

 

2) Matematika 

Opakování učiva – zezadu do sešitu 

172/22 b) 

172/23 c) + d) 

173/24 c) + d) 

173/25 

173/26 a) + b) 

173/27 a) + b) + c) 

 

 

http://www.youtube.com/ru
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-adjectives-comparative-superlative/692
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Subject_and_object_pronouns/Subject_and_object_pronouns_ko360910tl
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Subject_and_object_pronouns/Subject_and_object_pronouns_ko360910tl


 

3) Český jazyk 

  Oprava a kontrola z 9/6 

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. 

                         Po                                                      Přís 

                 Kouzelník                                               ztratil 

 

                                       před představením (Pu místa)                        hůlku (Předmět) 

                    včerejším (Pk shodný)                                         černokněžnickou (Pk S) 

                                                                                    svoji (Pk S) 

 

2.Mamka mi včera koupila slíbenou vstupenku na koncert. 

                               Po                                              Přís 

                           Mamka                                       koupila 

                                                       včera (pu místa)                       vstupenku (předmět) 

                                            mi(předmět)                        slíbenou (Pk S)            na koncert Pk N 

 

 

 

Pracovní sešit 40/1, 43/3a, 44/6a 

 

 

 

4) Zeměpis 

1. Všechny kraje ČR jsme procestovali (jen prstem po mapě), ale máme o zajímavých místech 

     nebo o městech základní přehled, abychom se v naší zemi neztratili. 

2. Opakujeme a píšeme do sešitu: 
    a) Názvy krajů, které se nedotýkají státní hranice. 

    b) Pět příkladů elektráren v ČR (název a druh). 

    c) Pět památek ČR ze seznamu UNESCO a kraj, kde se nacházejí. 

    d) Národní parky v ČR, kolik a které. 

    e) Pět názvů vrcholů, které přesahují 1 000 m n.m. 

3.  Do této mapky dokreslíme cestu mezi místy (postupujeme od začátku): 

       KARLOVY VARY  DOMAŽKICE  TEREZÍN  TELČ  SLAVKOV  LITOMYŠL     

      TROSKY  FRÝDLANT  OSTRAVA  ZLÍN 



 

 

 4. A to je pro dnešek vše, jestli nás zajímá něco o 1. místu z cestování, tak se podíváme.  

https://edu.ceskatelevize.cz/jak-vznikaji-teple-karlovarske-prameny-5e441a18f2ae77328d0a6832 

 

 

https://edu.ceskatelevize.cz/jak-vznikaji-teple-karlovarske-prameny-5e441a18f2ae77328d0a6832

