Materiály k samostudiu
Středa 20. 5. 2020
Třída 8. A

ČESKÝ JAZYK
 Bílá čít. s.87/ výpisky Ruchovci a lumírovci
 s.92 udělej si výpisky o Svatopluku Čechovi a přečti si (s.96) úryvek o
panu Broučkovi, který byl jedním z prvních světových literárních
cestovatelů v čase…

MATEMATIKA
Rovnice se závorkami
ŠS Řeš rovnici a proveď zkoušku: ( v hranaté závorce máš pro kontrolu
výsledek)
① 4(x-2)=20
[7]
②(2x+1)=35
[3]
③ 4(x-3)-5=3(2x+1) odstraň závorku, x si převeď vpravo, číslo vlevo [-10]
ANGLICKÝ JAZYK (p.uč.Fulínová)



70/1 přečti si (a poslechni podle třídního mailu, který jsem vám zřídila)
doplň 71/2,3 (do sešitu)

ANGLICKÝ JAZYK (p.uč.Paštová)
Prac. seš. str 50 cv 1- doplň příběh podle učebnice, ve cv 2 dopiš do výrazů
slova a podle tohoto cvičení vypracuj i cv 3.

DĚJEPIS
Pomalu se tím 19.stoletím a všemi společenskými změnami prokousáváme ke
konci "zlatého věku" a nezadržitelně míříme k 1.světové válce.
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Ale ještě na chviličku se v 19.století zdržíme, uvelebte se a důkladně si
pročtěte(čtěte sloupečky i růžový text) a prohlédněte obrázky s.118-121(123): o
hygieně 19.stol, o tyfu, bydlení, módě i volném čase, sportu, o pražské
asanaci, o hračkách (na s.143) i o tzv.novodobých olympijských hrách (s.131/
novodobé olympijské hry + s.122-123 + den kdy ....novodobá
olympiáda https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacalaprvni-novodoba-olympiada-6-duben-152232)

Koukněte se na dobrodružství platidel:původní zlatky a koruny
https://www.televizeseznam.cz/video/vylety-do-minulosti/zavedeni-korunyjako-platidla-2-srpen-1890-317177
NĚMECKÝ JAZYK
GutenTag!
2. lekci ukončíme procvičováním na:
https://klett.cz/online_cviceni.php#lang=deutch&book=wir_2&cap=8&
(učebnice WIR 2 – HastduLust, ins Kino zugehen?) Projdi všechny varianty
cvičení.
Řešení: pracovní sešit
Str. 22, cv. 25: 1. Siegfried fährtmit dem Auto. 2. Hans fährtmit dem Bus. 3.
Uschifährtmit der Straβenbahn. 4. Gertraudfährtmit dem Zug. 5. Georg fährtmit
der U-Bahn. 6. Angela fährtmit der S-Bahn. 7. Peter fährtmit dem Trolleybus.
Str. cv. 26: 1. Tanja hat vor, in dieSchulezugehen. 2. Tanja hat vor,
zuHausezubleiben. 3. Tanja hat vor, ihreFreundinzubesuchen. 4. Tanja hat vor,
einenAusflugzu machen. 5. Tanja hat vor, mit 25 zuheiraten. 6. Tanja hat vor,
nach Englandzufahren. 7. Tanja hat vor, in die Disko zugehen. 8. Tanja hat vor,
gesundzuessen.

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Moc Vás chválím za vyplnění online cvičení na passé composé😊
Dnes máme od 12:00 do 12: 30 online hodinu na odkaze
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Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/74512277561?pwd=dWMyY2ZsbEpVRGRDencvL1p
oTGVKdz09
Meeting ID: 745 1227 7561; Password: 0X6pXk
Téma: passé composé – slovesa s être
Pracovní sešit s. 28/4

RUSKÝ JAZYK (p.uč. Máchová)
18.lekce – celkové opakování
1. Učebnice str. 65/5A – odpovězte na otázky, 65/5B – pojmenujte města

na fotografiích
2. Opakování – rozkazovací způsob sloves – pracovní sešit str. 79/4 –
doplňovací cvičení
(viz Gramatický přehled - učebnice str. 30)
3. Výuková videa: www.eralash.ru

RUSKÝ JAZYK (p.uč.Jurečková)
Učebnice str. 58 – podívej se na:
http://eralash.ru/library/2009/234 (díl 234) a odpovězte na otázky v učebnici
Upozorňuji na možnost páteční online hodiny, která proběhne od 12.00 na
ZOOMu. Pokud se nemůžeš připojit, nevadí, práci budeš moci udělat
samostatně.
Jolana Jureckova is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Jolana Jureckova's Zoom Meeting
Time: May 22, 2020 12:00 PM Budapest
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/73357833280?pwd=Vm85VnY1UkgwWWNCcy9QZ
XJYemxTZz09
Meeting ID: 733 5783 3280
Password: 6sAbLE
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