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Materiály k samostudiu 

Středa 29. 4. 2020 

Třída 8. A 

 

ČESKÝ  JAZYK 

Zítra jsou „čarodějnice“, tak se můžeme trochu bát. Dnes vás čeká Jakub Arbes 

(bílá čít. str 77), který je spolu s americkým E.A.Poem zakladatel vědecko – 

fantastických „duchařských“ příběhů…. 

 Napište si o něm poznámky a napiš také všechna díla, která jsou 

uvedena) + si poznamenejte, co je ROMANETO (které Arbes vůbec první 

vymyslel) (cca 5-10min) 

 Poslechněte si zkrácenou audiodramatizaci jeho slavného příběhu 

Newtonův mozek  - https://www.youtube.com/watch?v=QrouGogrv6c&t=1627s -  
(samozřejmě si to také můžete přečíst, Arbesova díla jsou volně ke stažení), audio má 50min 

 Do sešitu napiš: Co udělali se skalpelem? A co uviděl pan profesor? Co 

bylo účelem pokusu? A o jakém roce se v úryvku mluví? (cca 5-10min) 

Máte na to 14 dní (př.týden bude sloh)…. 

 

ANGLICKÝ JAZYK (p.uč.Fulínová) 

Zatím jsem se vás zatím kvůli vašim technickým možnostem/nemožnostem 
snažila držet u knihy a pracovního sešitu, dnes si zkusíme něco jiného ) 
 
Opakování passive voice(trpného rodu) 
 
Klikni na odkaz: 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Langu
age_(ESL)/Passive_voice/Present_simple_and_past_simple_passive_voice_xb7
3qd 
 
Vyplň, dej FINISH a pak SEND TO MY TEACHER (schválně jak nám to půjde!!  :-) :-
)  a máte hotovo!  
 
Nápověda: dejte si pozor na časy(minulost a přítomnost)+na jednotné a množné 
číslo a to, co to znamená pro sloveso "být"…. 

https://www.youtube.com/watch?v=QrouGogrv6c&t=1627s
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Passive_voice/Present_simple_and_past_simple_passive_voice_xb73qd
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Passive_voice/Present_simple_and_past_simple_passive_voice_xb73qd
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Passive_voice/Present_simple_and_past_simple_passive_voice_xb73qd
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ANGLICKÝ JAZYK (p.uč.Paštová) 

Přečti si " Smart  Alec´s  plan" v uč. na str 58 a  do sešitu podle textu napiš cv 
3a, vedle každé věty napiš, v jakém čase v trpném rodě je věta napsaná /. Použij 
-  http://www.perfect-world.cz/trpny-rod. Pošli ke kontrole na můj mail. 
 

MATEMATIKA   

 

Výrazy – procvičování 
PS 124/21,22 
PS 126/30,31 
 

DĚJEPIS 

 
Dnes máte zase "koukací hodinu" - Byl jednou jeden vynálezce - díly: 14+17-
22 - díly jsou k vidění online leckde, nejpřehlednější a v dobré kvalitě mi to 
připadá v televizi Seznam (https://www.televizeseznam.cz/porad/byl-jednou-
jeden/byl-jednou-jeden-vynalezce-1250711) 
 
Koukněte se na díly: 14+17-22. Možná jste se na to dívali jako malí jako na 
"večerníček", podívejte se znovu, zapojte svou paměť a také se dívejte  v 
kontextu historických souvislostí! Částečně se díly kryjí s tím, co už jste viděli, ale 
opravdu si myslím, že se vám to víc "usadí", když kouknete znovu. Dozvíte se 
zajímavosti ze života velikánů 19. století a nemusíte si to číst!! ...a ani 
zapisovat  jen pamatovat....  Rozložte si to, třeba dneska tři a zbytek si 
pouštějte jako večerníčky (navíc v pátek je volno...) 
 
Přehled témat ke shlédnutí (nikoliv čísel dílů – jde o díly 14+17-22):  

1. Faraday 

2. Pasteur  

3. Thomas Edison  

4. Marconi 

5. Ford 

6. Létání 

7. Marie Curieová-Sklodowská 

 

http://www.perfect-world.cz/trpny-rod
https://www.televizeseznam.cz/porad/byl-jednou-jeden/byl-jednou-jeden-vynalezce-1250711
https://www.televizeseznam.cz/porad/byl-jednou-jeden/byl-jednou-jeden-vynalezce-1250711
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
https://cs.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
https://cs.wikipedia.org/wiki/Thomas_Edison
https://cs.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9t%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie-Sk%C5%82odowsk%C3%A1
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FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Naposledy pracujeme v kopii Unité  2 Évaluation -s.  165 udělej cv. 9- seřaď 
rozhovor tak, aby dával smysl. 
cv. 10 rozřaď potraviny a jídla do tabulky, podle typu např. le café au lait 
(kolonka Boissons- Petit  déjeuner) Les pommes (Fruits, desserts- 
Déjeuner/Diner)  
Dokonči všechna cvičení, která byla z kopií zadána, vyfoť a do 1.5. pošli na můj   
email ke kontrole (sulova.perina@seznam.cz) 
Upozorňuji ty, kteří neposílají úkoly ke kontrole, nemám, podle čeho bych vás 
na konci roku hodnotila. 
 

RUSKÝ  JAZYK (p.uč. Máchová) 

17.lekce – procvičování 

 

1. Pracovní sešit – str. 70/22 – osmisměrka 
2. Pracovní sešit – str. 70-71/23 – křížovka 
3. Poslech písně a videoklip k písni - Oleg Gazmanov „Moskva“ na 

www.youtube.com/watch 
(celý odkaz – viz PS – str.72/26A) 

V pátek 1.5. je Svátek práce - „Pěrvoje mája – Prázdnik trudá“ 

 

RUSKÝ  JAZYK (p.uč.Jurečková) 

 

Učebnice str. 53/3 

V části a) si přečti text, část b) najdeš na internetu a část c)….vlastně taky 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

Guten Tag! 

1. V pracovním sešitě vypracujte na straně 18, cvičení 12 a 13 

2.   Opakování perfekta, doplň pomocná slovesa. Zkus vyplněné cvičení 

poslat na adresutenglerova.perina@seznam.cz 

https://www.liveworksheets.com/ig96580jy 

http://www.youtube.com/watch
https://www.liveworksheets.com/ig96580jy

