Materiály k samostudiu
Čtvrtek 7.5. 2020
Třída 8.B

ČESKÝ JAZYK
ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE) – ČTVRTEK 7. 5. 2020
I. kontrola zadání ze dne 5. 5.
1. PS str. 31/cv. 1
K obědu, objednali, hovězí, měl, objem, S napětím, vjel, o sběru, slaměný, v běhu,
nejvýznamnější, objevy, opět
2. Větné rozbory
Graficky označte a určete jednotlivé větné členy:
Pks
Po
Př
Pum Pks Puč
Lodní doprava se provozuje po Labi celý rok.
Pum
Př
Pks Po
V zahradách rozkvetly nádherné růže.
Po Pks
Pkn
Př Pks Pum
Strýc mého kamaráda bydlí v naší ulici.
Pks
Pum
Pkn Puz
Př
V dřevěných obkladech stěn nezvykle zapraskalo.
3. uč. str. 63/ cv. 3 a) b) písemně celé věty do sešitu
1. +; 2. ×, 3. ; 4. →; 5. +; 6. ←; 7.+; 8. →; 9. ×; 10. stup.

II. Nové zadání
1. uč. str. 64/cv. 6 a) b)

ANGLICKÝ JAZYK
Anglický jazyk – (Panošová) 7. 5. 2020
Nastuduj Passive voice: future v PS s. 73/5.10 – 5. 13

Znalosti procvič v PS s. 47/6
Ful.:

Nová gramatika (5min a máte to, klid!):
tzv. First conditional („první kondicionál“):
Jde o podmínkové věty V BUDOUCNOSTI – česky jsou to věty: Když se
stane něco, tak bude něco…
Když budu utíkat, lev mě chytí. (česky v obou větách budoucnost)
V ANGLIČTINĚ SE DÁVÁ BUDOUCNOST(will) JENOM TAM, KDE
NENÍ „IF“ !! --- If I run away, the lion will catch me.(TO JE CELÉ;-))
We won´t go to Las Vegas, if the flight is expensive. (Nepojedeme do
Las vegas, když(jestliže) bude let drahý.)
 Zapište si to do sešitu (buď podle mě, nebo podle PS 73/6.1)
 Procvičte si to v zajímavém proklikávání, kde volíte jenom ze dvou
možností: https://www.liveworksheets.com/iu44018cq
Nebudu to hodnotit, nebojte! Ale každopádně mi to nezapomeňte poslat
//(online) = vyplň, dej FINISH a pak SEND TO MY TEACHER!//
It´s easy (I hope)! Good luck!

DĚJEPIS
Umělecké slohy v Evropě 1850-1920 (uč.134-137)
Dnes začneme, příště dokončíme.
Podívejte se na youtube.com na dokument s názvem Skandální impresionisté.
Zkuste přijít na to, proč byli ve své době "skandální". (Napiš mi to (tvůj názor) na
fulinova.perina@seznam.cz - do "těla" zprávy, prosím ne foto.) Pozor, video místy
zobrazuje akty(umělecké ztvárnění nahoty), ale jde o obrazy a umělce, za jejichž díla
se dnes platí miliony eur. Nápověda je, že akty nejsou hlavním důvodem
"skandálnosti"! Důvod je dnes podivně prostý.
Alternativa úkolu(pokud jste na tom hůře s připojením): vygoogli, prohlédni si a
porovnej obrazy C.Monet: Imprese; P. Gauguin[čti:Gogén]: Bonjour, monsieur
Gauguin; P.Picasso: Tři muzikanti a napiš mi o nich. Pozoruj všechny tři a porovnávej
barvy i JAKÝM ZPŮSOBEM jsou namalované; který tě nejvíc zaujal a který ti nejvíc

vadil/rozrušoval tě...Piš podle sebe, ani dva lidé se na tom neshodnou.(10vět?)
Obrazy vám zkusím uveřejnit na třídní mail, který jsem vám zřídila.
SPLŇ JENOM JEDNU DNEŠNÍ VERZI ÚKOLU-buď film nebo obrazy!!!

PŘÍRODOPIS
Téma: Člověk a dědičnost
1) Podívej se na Nezkreslenou vědu o genetice, je tam mnoho složitých výrazů,
o kterých se učit nebudeme, ale tím se nenech odradit.
https://www.youtube.com/watch?v=GEaZ9ngOuPE

2) Na základě zhlédnutí videa zkus odpovědět na otázky (vysvětlení některých termínů si
musíš najít v učebnici nebo v jiných zdrojích):
a) Co jsou proteiny? (český název)
b) V jaké části buňky jsou chromozomy?
c) Kolik chromozomů má každý zdravý člověk v jádrech tělních buněk?
d) Co je genom?

FYZIKA
Na základě filmu z minulé hodiny si nastudujte článek z učebnice na str. 133-136.
Do sešitu:
Zdroje elektrického napětí
První zdroj byl sestrojen počátkem 19. století (A. Volta - Voltův článek, je po něm
pojmenována jednotka elektrického napětí).
Uč. str. 133/ obr. 2.44 (nakreslete si, popište a vysvětlete Voltův článek).

