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Materiály k samostudiu 

Pondělí 22. 6. 2020 

Třída 8. A 

 

 

MATEMATIKA   

Thaletova kružnice, tečny ke kružnici 
Do ŠS 167/6,96/7 
 

ZEMĚPIS 

Zlínský kraj Učebnice str. 98 –102 

*Po přečtení textu v učebnici si prohlédněte prezentaci a zapište si výpisek 

Zkombinujte si zápis z učebnice i z prezentace. 

*V 9. stol.se tu rozkládal nejstarší stát na našem území. Znáte jeho název? Který 

minerální pramen z lázní Luhačovice znáte ?  Který významný pedagog pochází 

z okolí Uherského Brodu ( místo narození není známo). Jak se jmenuje zahrada 

v Kroměříži (UNESCO)? … Čtěte pozorně a vyhledávejte i v jiných zdrojích. 

*Prohlédněte si prezentaci a udělejte si výpisek. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/7

0799 

Olomoucký kraj učebnice str.101 

*Nejvyšší umělý bod v ČR, nejhlubší jeskyně na světě, sloup Nejsvětější Trojice z 

18.stol.,Haná … 

Přečtěte si text a opět pracujte s mapou, prohlédněte si obrázky 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/370

04 

*Zapište si výpisek. 

*Tato prezentace je vytvořena pro 1.stupeň ZŠ, ale je moc zajímavá i pro vás. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/124

230 

*Děkuji vám všem, že jste zvládli studium zeměpisu na dálku. Přeji vám hezké 

prázdniny a hlavně zdraví. Těším se nashledanou v září. 

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/70799
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/70799
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/37004
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/37004
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/124230
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/124230
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DĚJEPIS 

Východní fronta/konec carského Ruska 
(Uč.160-161) 
Dnes tzv.velká říjnová revoluce, která se odehrála v listopadu (nezbláznila jsem 
se  vygoogli si, jak to bylo s daty)... 
 
Částečně podle knihy a částečně podle videa (slavné dny/den kdy komunisté 
ovládli....) odpověz na otázky: 
odkaz: https://www.slavne-dny.cz/episode/771237/den-kdy-komuniste-
ovladli-nejvetsi-zemi-sveta-7-listopad 

1. Co přinesla tzv.únorová revoluce v Rusku  1917(uč.161)? 
2. Co/kdo jsou "bolševici"? 
3. Prozatímní vláda a ostatní politické strany ______________________ 

podcenily. 
4. Co je Aurora(+význam)? 
5. Proč byl významný Zimní palác? 
6. Co (+ze kdy) je tzv.brestlitevský mír )uč.161) a proč se Rusko stáhlo z bojů 

v první světové válce? 
7. Jak to že carské Rusko najednou nemá cara????  

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-vyvrazdeni-carske-
rodiny-17-cervenec-152677 

 

PŘÍRODOPIS 

 

Lidská sexualita 

podívej se na výklad zajímavostí 

https://www.youtube.com/watch?v=BOz5NXDTjT0&list=PLu9YmWHGvyyv_Fh

ObYocwjXMlPy_jEkDt&index=22 

přečíst v učebnici strana 65 – 66 + vypsat důležité 

Dědičnost 

Přečíst v učebnici strany 67 – 70 

Opsat shrnutí ze strany 70 

https://www.slavne-dny.cz/episode/771237/den-kdy-komuniste-ovladli-nejvetsi-zemi-sveta-7-listopad
https://www.slavne-dny.cz/episode/771237/den-kdy-komuniste-ovladli-nejvetsi-zemi-sveta-7-listopad
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-vyvrazdeni-carske-rodiny-17-cervenec-152677
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-vyvrazdeni-carske-rodiny-17-cervenec-152677
https://www.youtube.com/watch?v=BOz5NXDTjT0&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=BOz5NXDTjT0&list=PLu9YmWHGvyyv_FhObYocwjXMlPy_jEkDt&index=22
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NĚMECKÝ  JAZYK 

GutenTag, 

Dnes pokračujeme v procvičování 3. lekce, modul 6 v pracovním sešitě: 

Strana 32, cvičení 16,  

Strana 33, cvičení 18 – křížovka – waagrecht = vodorovně, senkrecht = svisle, 

vyplňujete pouze růžová políčka. Je to obtížnější, ale zkuste to. 

RUSKÝ  JAZYK (p.uč. Máchová) 

18.lekce – opakování 

1. Pracovní sešit str. 88/27 - doplňte  do vět výrazy „nůžno“ a „něľzja“ 
           (viz nučebnice str. 33, 15.lekce) 

2. Pracovní sešit str. 89/28 – dopište věty 
3. Výuková videa – www.youtube.com/ru 

           - Russian Lesson (from zero to fluency) 

           - Learn Russian – How to introduce yourself in Russian 

 

RUSKÝ  JAZYK (p.uč.Jurečková) 

Pracovní sešity str. 86 a 87/21-24 
 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Online hodina v 9:00 

V učebnici na s. 52 vypracujte cv. 3a-  do sešitu si zapište přísudky z vět 

v učebnici, podtrhněte si shodu podmětu s přísudkem,  

cv. 3c- napište vět v passé composé podle obrázků 

cv. 4 poslechněte si nahrávku a vyplňte tabulku (Kdo se neúčastní online 

hodiny, nahrávku nalezne na třídním mailu.) 

cv. 4b- znovu si poslechněte nahrávku a zkuste doplnit vynechaná slovesa do 

textu. 

 

 

http://www.youtube.com/ru

