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ČESKÝ  JAZYK 

Řešení z 6.5. – OPRAVTE SI 

1.  

Těžká zkouška, slepím krabičku, maliny zčervenaly, způsobil nám bolest, z pustlé pole, velitel  

zjednal pořádek, cesta se tam zužuje, z kraťte si cestu, shlédl z okna dolů, dítě svrhlo   hrnek mléka, 

problém mě sužuje, vzpínající se koně, v tom se s hodneme, choď vzpřímeně. 

Doléhaly   na ni starosti. Míčky doletěly až k ní . Jakmile ji uviděl, zamiloval se do ní . Rodiče jí velmi 

děkovali za záchranu syna. Oblíbili si naši českou kuchyni. O vaší babičce jsem už slyšel.     

2.     

 Největší město v /j/jižních /č/Čechách jsou /č/České /b/Budějovice. Podnebí na /s/severu 

/s/Spolkové /r/republiky /n/Německo je ovlivňováno /a/Atlantským /o/oceánem. Milan se 

přestěhoval z /u/ulice /m/Míru do /u/ulice /n/Na /p/Příkopech. Symfonii /z/Z /n/Nového /s/světa 

složil Dvořák v /a/Americe. Žádost jsem podal na /m/Městský /ú/úřad v /k/Kostelci /n/nad 

/č/Černými /l/lesy. 

3.  

Starobylý orloj na Staroměstském náměstí v Praze připomíná jméno mistra Hanuše. O minulosti 

orloje pěkně vyprávějí Jiráskovy Staré pověsti české. Denně na chodníku před podloubím vyčkávají 

netrpěliví návštěvníci a vzhlížejí nahoru na zajímavý úkaz. Jakmile skončí hodina, objeví se v okénku 

postavy apoštolů. Zazní zvonek rozhoupaný kostlivcem a uslyšíme sípavý kohoutí hlas. 

 

ÚVAHA  

PRÁSK!  
Příroda poslala populaci pořádný políček: Pandemii!  
Prťavá praštěná potvůrka poletuje prostředím, plíživě plošně postupuje po povrchu 
planety…  
Pichlavá potvora pekelně prudí populaci, proniká přes pusu, 
pak průduškami, plícemi… přeskakuje přes pána, paní, politika, pekaře, popeláře.  
Pokašláváme, posmrkáváme, prskáme, poleháváme. 
Při procházkách potkáváme plátnem překryté pusy přátel… poznáváme se? 



Prázdné putyky, pohostinství, posmutnělé plovárny, propocenců prosté posilovny; 
policajti pozorují postavy plížící se po parcích, pakliže poruší pravidlo, policista píská.  
Přeplněné postele, přidušení pacienti, připojené plicní podpory, přetažený personál 
prvního palebného pole, přepracované pečovatelky…Ptáme se: PROČ? 
Poněvadž pěstujeme pokrytectví, pohrdáme pravidly, pochlebujeme přemocným, 
pochybně podnikáme, pokoutně podvádíme, propadáme pokušení, podlézáme, 
politikaříme, pletichaříme, promíjíme podrazy…? Poněvadž přehlížíme potřebné, 
pošlapáváme přátelství, podrážíme přátele, 
popichujeme plaché, přestáváme promíjet, plácáme plané pomluvy …?  
Poněvadž pošlapáváme přírodu, plýtváme penězi, potravinami, přejídáme se? 
Poněvadž pokrok postupuje příliš překotně, příliš pracujeme, pořád pospícháme...? 

Ptáme se: PROČ? Prostě PROTOŽE !!!… 

Pocity padají podél pochmurné propasti…Převálcuje prťavá potvora populaci? 
Prdlajs! Prohrajeme, padneme? Prdlajs! Přestaňme plakat! 
Potvoru přibrzdíme, přiškrtíme, porazíme, poničíme připravenými protilátkami; 
pandemii přečkáme, pohromy překonáme, pakliže pokorně poklekneme před pomocníky 
prvního „palebného pole“, poděkujeme…Přestaňme plakat, pochlapme se! 
Popřejme si pohodu, posilněme psychiku, pěstujme pokoru, přestaňme pomlouvat, 
podvádět, podpořme se, pomáhejme si, povzbuďme se, poplácejme se po prsou, posilujme 
přátelství.  
Položme počítače, pojďme si povídat, pohrát si, prozpěvovat, pocvičit, provětrat pejska, 
pokochejme se přírodou, přivoňme podbělu…Pohlaďme partnera po pleši, partnerce 
polibme pusu, přítelkyni poplácejme po prdelce, popijme pivko, panáka, poděkujme 
pohostinným… Pozastavme překotné plahočení, pracujme pomaleji, prodýchejme paniku… 
Projděme si pokoje, přemístěme poličky, posuňme postele, porovnejme polštáře, 
přerovnejme prádlo, přeleštěme podlahu: práce, pořádek, pomohou překonat paniku. 
Plicní potvůrka prvně potrápí; Pakliže přeskládáme priority, pandemie pomine, přijde 
proměna, procitnutí, poučení, paprsky prozáří posmutnělý prostor. 

Přeji poklidné přežívání, pocit pohody, později pak potkávání, podávání pravice, polibky přátel.  
 
 

Milí osmáci, 

možná jste se už s tímto textem setkali, koluje internetem. Ano, i takto může vypadat úvaha na téma 

koronavirus. 😊 Komu jsem úvahu „vrátila“ na přepracování a ještě ji neposlal, pracuje na tom, 

ostatní mohou procvičit slovní zásobu. 

DOBROVOLNÝ ÚKOL: Pokuste se, podobně jako tento autor, napsat krátký, smysluplný příběh, 

v němž budou všechna slova začínat na stejné písmeno abecedy. Komu se podaří alespoň 10 vět, 

získá 1. Těším se na vaše práce! 

 

MATEMATIKA   

Opakování – rozklad na součin 

1) uč. str. 116/7 a) b) d) e) 

2) uč. str. 173/26 a) b) c) d) e)  

3) uč. str. 173/28  

 Kdo potřebuje, připomene si: https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ 

                                                              https://www.youtube.com/watch?v=H53OmzQGC2Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ
https://www.youtube.com/watch?v=H53OmzQGC2Q


NĚMECKÝ  JAZYK 

pí. uč. Tenglerová 

Guten Tag! 

V pracovním sešitě vypracuj: 

1. cvičení 19 – 22 na straně 21 (cvičení jsou lehká) 

2. cvičení 15 – Napište dopis spolužákům 

3. Poslech: Super Easy German: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cPJ1Es1rF1g 

 

- procvičte si předložky se 3. pádem (Dativ) a 4. pádem (Akkusativ) 

pí. uč. Hellerová 

 opakování L1/M6 – na předložky se 3.pádem – odpovědi napiš do sešitu 

- Podle mapy v učebnici na stránce 8 najdi: 

- Wo liegt der Mediamarkt? – Der Mediamarkt liegt…………... 

- Wo liegt das Stadtmuseum? – Das Stadtmuseum liegt………… 

- W liegt der Blumenladen? – Der Blumenladen liegt…………… 

- Wo liegt  die Pizzeria? – Die Pizzeria liegt…………………….. 

Klíč k řešení cvičení: PS: 8/15 

1. Wo liegt die Post? – In der Jakoberstraβe. 

2. Wo liegt die Konditorei? – Neben dem Kaufhaus. 

3. Wo treffen wir uns? – Im Mediamarkt. 

4. Wo kaufst du Obst und Gemüse? – Im Bioladen. 

5. Gibt es hier eine Telefonzelle? – Ja, um die Ecke. 

6. Wo kauft man Brot? – In der Bäckerei oder im Supermarkt. 

 

RUSKÝ  JAZYK 

18.lekce – Povtorénije – mať učénija 

1. Pracovní list – 1. a 2.část (cvičení 2.3, 5,6) 
2. Učebnice – str. 62/1 B – přečtěte si text, spojte věty v levém a pravém sloupci tak, 

aby rozhovor dával smysl. Trénujte čtení nahlas. 
3. Poslech – výuková videa – www.eralash.ru 

 
 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

 

 

http://www.eralash.ru/


Pokračuj na s. 41 v učebnici ve cv. 2 napiš věty o osobnostech, ve cv. 3 doplňuješ 
samostatná osobní zájmena (viz tabulka na s. 38), ve cv. 4 doplňuješ do vět slovesa 
v minulém čase 
Zkus si procvičit pohybová slovesa a přelož věty-2. část používej ta slovesa, která sis 
zapsal jako pohybová a k nim pomocné sloveso être): 
9. Paní ředitelka vstoupila do třídy.  
10. Marek vyšel ze dveří. 
11. Vyšla jsem do 12. patra.  
12. Patrik slezl do přízemí. 
13. Přišel mi dopis z gymnázia.  
14. Naši kamarádi přišli v sobotu na grilování.  
15. Minulé léto jsme jeli na dovolenou na Slovensko.  
16. Vrátil jsem se domů pro sešit z matematiky.  
17. Vrátili jsme se domů z dovolené na horách. 
 

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!!! 

 
 

ZEMĚPIS 

8.C si může vypracovat zápis během týdne nebo zrychlí práci v pondělí 11.5. 

Kraje České republiky 

Učebnice str.70 

*Dnešní učivo o krajích je potřeba přečíst pozorně, děti si obvykle pletou pojmy uvedené v kapitole a 

v levé barevné liště. Pojmy NUTS 1 – 5 máte vysvětleny v přiložené prezentaci. 

*ČR je rozdělena do 14 vyšších územních celků – krajů. V čele kraje je hejtman/ hejtmanka. 

Území krajů je rozděleno do okresů (území zůstalo), ale okresní úřady byly zrušeny – řízení života v 

okrese přešlo na kraje. Aby obyvatelé nemuseli dojíždět do vzdálených krajských měst (např. 

vydávání občanských průkazů, pasů, …), vznikla nová síť 205 obcí s rozšířenou působností. 



*Krajská města bývají statutární města. Statut je městská vyhláška, města bývají vyhláškou rozdělena 

do městských obvodů nebo městských částí (obvykle mají všechna stat. města nad  

40 000 obyvatel, jsou i výjimky – např. Třinec má méně obyv.). V ČR je 27 statutárních měst. V čele  

statutárních měst je primátor. 

V čele městských obvodů a obcí je starosta/ starostka. 

*Prohlédněte si obr. 91/str.70. Máte na ní barevně vyznačeny kraje a v podobném odstínu jsou 

vyznačeny regiony NUTS 2 (oblasti s více než 1 mil. obyvatel a podobnými podmínkami pro čerpání 

finančních prostředků). 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/31508 

Zapište si pojmy do sešitu a sešity si uchovejte pro opakování. Často se s těmito pojmy setkáte. 

Kdo má problémy s čitelností, okopírujte nebo ofoťte základní údaje a vlepte si je do sešitu. 

 

*Praha – hlavní město České republiky 

Učebnice str. 71 

*Praha má výjimečné postavení v ČR. Je hlavním městem ČR, samostatným krajem, krajským městem 

Středočeského kraje a politickým, kulturním a hospodářským centrem naší země.  

*Aktuální počet obyvatel Prahy je cca 1,3 mil.  

*Praha je rozdělena na 22 správních obvodů a 57 městských částí. 

*Přečtěte si text, prohlédněte obrázky.  

*Do sešitu doplňte (vyhledejte si informace na internetu): 

sídlo prezidenta ČR 

sídlo vlády ČR 

sídlo Parlamentu ČR – Senátu a Poslanecké sněmovny 

sídlo Vrchního soudu 

sídlo městské části (m.č.) Praha 17 – Řepy a jméno starostky m.č. 

Vyhledejte na plánu Prahy a zapište: 

5x náměstí, 5x most, 5x divadla, 5x muzea, 5x vysoké školy, 5x střední školy, 5x zahrady a parky, 

trasy metra (označení a výchozí a konečnou stanici) 

 

FYZIKA  

1) Kontrola úkolu (doplnění tabulky) str. 128/úkol 2: 

a)  6 A;      30 dílků ;         1dílek: 6:30 = 0.2 A ;        10dílků:2 A ;         poloha ručky: 0,2∙23 = 4,6  A 

b)    0,3 A;   30 dílků;                0,3:30 = 0,01 A;                     0.1 A;                                  0,01∙8 = 0,08  A 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/31508


2) do sešitu zapsat: 

    Elektrické napětí 

- uč. str. 129-132 - přečíst 

- vypsat: značku elektrického napětí jako fyzikální veličiny (i slovem) 

-               základní jednotku napětí 

-               jednotky větší a menší než základní jednotka (i slovy) 

Převody jednotek: 35 kV = 35000 V = 35 000 000 mV 

                                  2,8 V = 2 800 mV = 0, 002 8 kV 

                                          0,54 kV = 540 V 

                                          23,4 V = 23 400 mV 

                                           5620 mV = 5,62 V 

 

 


