
Materiály k samostudiu 

Pondělí 1. 6. 2020 

Třída 8. C 

 

ČESKÝ  JAZYK 

Milí osmáci, 

Ke dni dětí vám přeju to nejlepší, hlavně hodně zdraví a optimismu!  

Dnešní zadání jsem se snažila udělat zajímavé, snad se mi to podařilo. Když si nebudete vědět rady, 

zapojte rodiče, sourozence, snad se u toho také trochu pobaví.                                                                                                            

Zdraví J. Kroutilová 

 

1. 

Báře jede jeřáb. 

Jelenovi pivo nelej. 

Kája má maják. 

Kobyla má malý bok. 

Kuna nese nanuk. 

Čím jsou tyto věty zvláštní? Přečtěte si je pozpátku a pochopíte. Jde o takzvaný palindrom. Zkus 

vymyslet vlastní palindrom, délku samohlásek dodržet nemusíš.  

2.  

Soudce jak zákon káže. 

Klempíř je na šrot. 

Metař je nametenej a 

sládek nachmelenej. 

Asi jste pochopili, že tito pánové to přehnali s alkoholem a čeština má nesmírně velkou 

zásobu synonym pro všechny případy. Jak by to vypadalo u dalších profesí? Přemýšlej: 

 

Akademický malíř je pod ……………………., 

malíř pokojů je ……………………………, 

Loutkoherec je …………………………….., 

kanonýr je …………………………….,  

Meteorolog je ……………………………., 

Boxer je ………………………………, 



kropič je ………………………….., 

kuchař je ………………………………,  

Hudebník je …………………………… 

A výhybkář je ………………………….., Zoolog má……………………………….. 

Zákazník má …………………………. 

Řidič je ………………………………..  

 

Velký – nevelký, hodný – nehodný, dělat – nedělat; to jsou antonyma, tedy slova opačného 

významu. V češtině máme jedno slovo, které po přidání předpony NE má stejný význam 

jako bez ní. Přijdeš na to, které to je? 

_________________________________ 

 

1. Čeština přejímá hodně slov z cizích jazyků, dříve hodně z latiny nebo němčiny, dnes 

z angličtiny. My jsme ale dali světu také jedno slovo, víš které?  

             ___________________________________ 

2. JAZYKOLAMY. A na závěr si tyto věty přečtěte několikrát rychle za sebou. 😊  

A to mám pracovat na tom nejneobhospodařovávatelnějším pozemku?  

Nejkulaťoulinkatější koule. 

 

Dalajláma v lomu láme slámu.  

 

Je připraveno psí šestispřeží?  

 

Kotě v bytě hbitě motá nitě.  

 

Krále Lávru hrál Vladimír Leraus. 

3. POZOR NA PŘEDPONY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

4. …A NA ČÁRKY, MOHLO BY SE VÁM TO STÁT OSUDNÝM   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 



„Popravit nelze, udělit milost.“                 X        „Popravit, nelze udělit milost.“ 

„Pojďte jíst, děti!“                                        X        „Pojďte jíst děti!“ 

 

 

MATEMATIKA   

Dnes máte svátek, přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví! 

Rovnice se zlomky a se závorkami 

Zápis do sešitu: 

Řešte rovnici: 
1

6
 (z + 2) = 10 

①způsob: 
1

6
 (z + 2) = 10/∙6 (zbavím se zlomku, takže celou rovnici násobím 6) 

                6 ∙ 
1

6
 (z + 2) =6 ∙ 10 (tento řádek nemusím psát, jen správně spočítat) 

                          z + 2 = 60/ -2 

                                 z = 58 

 

②způsob: 
1

6
 (z + 2) = 10 (roznásobím závorku) 

                 
1

6
 z + 

1

6
 ∙ 2 =10 

                        
1

6
 z + 

2

6
 = 10/∙6 (odstraním zlomek – celou rovnici vynásobím 6) 

              6 ∙ 
1

6
 z + 6 ∙ 

2

6
 = 6 ∙ 10 (tento řádek nemusím psát, jen správně spočítat) 

                           z + 2 = 60/-2 

                                 z = 58 

zkoušku nedělám, protože jsem počítala dvěma různými postupy a kořen   rovnice je stejný 

(výsledek je správně) 

Příklady tohoto typu jsou v dalším cvičení (stačí vypočítat jedním způsobem),  

-  první způsob je kratší  

 

vypracuj do sešitu uč. str. 132/2 b) c) (výsledky jsou v učebnici) 

 

 

 



NĚMECKÝ  JAZYK 

pí. uč. Tenglerová 

1. Zopakuj si slovíčka 3. lekce str. 43, 44 a přidej stranu 45. Nauč se je zpaměti i psát. 

2. Učebnice str. 31, cv. 6 – na základě tabulky sestav 8 vět a napiš do sešitu. 

Poslech: 

https://www.youtube.com/watch?v=izM2aUhCvX8&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC

&index=14 

 

pí. uč. Hellerová 

opakování příslovečného určení místa – in, auf se 3. a 4.pádem – PS: 15/5 

 

RUSKÝ  JAZYK 

Datum: „Pěrvoje ijúňa“ 

18.lekce – procvičování gramatiky 

1. Pracovní sešit str.79/5 (rozkazovací způsob sloves) 
2. Pracovní sešit str. 81/9 – doplňovací cvičení (minulý čas sloves) 
2. Online cvičení – www.liveworksheets.com/ru 

 

Pracovní list - „Kakój, kakája, kakóje“  a „Kakoj cvětók“ - klikněte na správný tvar 

přídavného jména, na konci stránky finish a check my answers 

 

FRANCOUZSKÝ  JAZYK 

Na s. 42 v učebnici si přečti příběh Monsieur Catastrophe, poslechni si k němu nahrávku 

zaslanou emailem a vypracuj cv. 1 a 2. (Nahrávky jsem Vám odeslala na vaše třídní emailové 

adresy: cecko.perina@seznam.cz a na osmabe.perina@seznam.cz, 

osmaa.perina@seznam.cz, pokud k nim někdo nemáte přístup, napište mi, pošlu vám je do 

vaší osobní emailové schránky. 

 

DĚJEPIS 

Předvečer 1. světové války 

(154-155) 

 vypiš si odpovědi na všechny červené puntíky na s. 154 - 155(=4ks) (u prvního 

puntíku = "spojenectví" - napiš, které konkrétní státy patří k Trojspolku a které k 

Trojdohodě) 

https://www.youtube.com/watch?v=izM2aUhCvX8&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=izM2aUhCvX8&list=PLGQBKSq2HITf3Px13eDGBgmJEeXfWa3wC&index=14
http://www.liveworksheets.com/ru
mailto:cecko.perina@seznam.cz
mailto:osmabe.perina@seznam.cz
mailto:osmaa.perina@seznam.cz


 přečti si všechno kurzívou - napiš si 3 důvody, proč si myslíš, že Německo tolik 

zbrojilo (co jim vadilo) 

 

ZEMĚPIS 

*Dnes máte svátek. Všechno nejlepší, ale hlavně zdraví! :)))  

Ústecký kraj 

*Jako vždy si pročtěte text v učebnici, pracujte s mapou a zapište si výpisek. 

*Prohlédněte si prezentaci. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/13129 

 

*A k dnešnímu svátku a nejen dnes si zopakujte zábavnou formou Evropu. 

https://www.toporopa.eu/cz/ 

 

FYZIKA  

Nezapomeň poslat úkol z minulé hodiny do 2.6. (kdo ještě neposlal) 

Ohmův zákon 

ČT Port Michaelovy experimenty 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/520-domaci-odpor/video/  

Z čeho vyrobil Michael domácí odpor? 

Fyzikální abeceda: 

https://www.youtube.com/watch?v=5NcSghK3A5k 

Do sešitu: Ohmův zákon (uč. str. 137-140) Elektrický proud v kovovém vodiči je přímo úměrný 

elektrickému napětí mezi konci vodiče. Elektrický odpor – je to vlastnost vodiče (čím vyšší je odpor 

vodiče, tím nižší je procházející proud). 

a) vypiš základní jednotku elektrického odporu, značku a název měřícího přístroje z učebnice nebo 

podle videa  

b) napiš vzorce pro výpočet odporu, proudu a napětí z učebnice nebo podle videa 

 

 

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/13129
https://www.toporopa.eu/cz/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/520-domaci-odpor/video/
https://www.youtube.com/watch?v=5NcSghK3A5k

