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Materiály k samostudiu 

Středa 10. 6. 2020 

Třída 8. A 

 

Chodíme do školy i jedeme online(jazyky!) Sledujte web školy! 

 

ČESKÝ  JAZYK 

Realismus  

 výpisky bílá čít.str.108(můžete zestručnit a opsat, především VŠECHNY 

představitele) 

 Vypište si poznámky o Aloisi Jiráskovi(narození/úmrtí+díla) – Staré 

pověsti české si můžete zopakovat podle podle kresleného večerníčku 

Staré pověsti české(díly 2,7,8,13,18,19,26 patří k všeobecnému rozhledu) 

 Velmi stručně si zapište o Teréze Novákové(s.125) a bratrech 

Mrštíkových (s.115). Napište si, o čem je slavná divadelní hra Maryša(116 

– obsah díla , ne obsah úryvku). 

 

MATEMATIKA   

Jednoduché slovní úlohy 
152/6 (Honza…x roků) 
152/7 (šířka…..x cm) 
152/8 (celkem na výlet….x lidí) 
 

ANGLICKÝ JAZYK (p.uč.Fulínová)  

PS 60/1,2,3 
 
ANGLICKÝ JAZYK (p.uč.Paštová) 

Gramatiku " First conditional" /1. podmínková věta/si přečti v prac. sešitě na 
str. 73 tabulka 6.1. Napiš do sešitu stručné zápisky. Vysvětlení najdeš 
na: https://www.youtube.com/watch?v=Q-YogOjCfFE           
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-YogOjCfFE
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DĚJEPIS 

První světová válka (1914-1918) 
 
Dnes budete sledovat  dokument o tom, jak válka urychlila technologický 
pokrok  a jak pokrok změnil válku (letadla - před válkou zajímavost/pak skoro 
"běžná"; telefony, automobily.....zbraně...i zbraně hromadného ničení).... Mně 
nakonec ta statistika připadá nejděsivější....Udělejte si názor(nemusíte nic 
posílat). 

 youtube.com / 1.světová válka v číslech 02 - válečné zbraně 

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=HRKN9kcvGi0 
 
NĚMECKÝ  JAZYK 

GutenTag! 

Na webových stránkách školy máte rozpis online vysílání německého jazyka 

s paní učitelkou Novotnou. I vy se můžete přihlásit. 

Do sešitu si napište: 

1. Lektion 3, Téma: Woliegen/stehen/sind … 

   Datum 

2. Učebnice str. 33, cvičení 11 – napište do sešitu dvojice otázek a odpovědí 

podle vzoru. 

3. Grammatik – str. 34 – dole – opiš si do sešitu. 

4. Str. 35 – cv. 13 ( Do sešitu nakresli podle předlohy půdorys pokoje a umísti 

do něho předměty.) 

 

RUSKÝ  JAZYK (p.uč. Máchová) 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=HRKN9kcvGi0
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WamTAGoLOnI
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RUSKÝ  JAZYK (p.uč.Jurečková) 

Uč. Str. 63/2c – vypadá toho málo, ale zkuste napsat ke každému tématu 
odstavec….  
 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Na webu školy, sledujte rozvrh pro online hodiny 

V pracovním sešitě nastudujte slovní zásobu k lekci 4 část- Découvrel´histoire,  

Přečtěte si fotoromán a poté text dole C´estunvrai démon. Odpovězte na otázky 

u cv. 1 a 2a, b 

 


