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Třída 8. C
ČESKÝ JAZYK

ŘEŠENÍ PÍSEMNÉ PRÁCE
1) Když vyrazili na další pouť, uviděli skupinu větrných mlýnů, které napřahovaly svá
ramena k nebi jako nestvůrné bytosti.
a) Určete druhy vět, druh souvětí:
1V, 2H, které 3V
b)
c)
d)
e)

časová, přívlastková, podřadné

Určete větné členy: na pouť, mlýnů, ramena - Pum, Pkn, Pt
Určete druhy slov: které, když, další, k – 3, 8, 2, 7
Najděte shodné přívlastky: nestvůrné, další, svá, větrných
Určete mluvnické kategorie:
napřahovaly 3.os., č. mn., zp.ozn., č.min., r.činný, vid nedokonavý
skupinu 4.p., č. j., r.ženský
k nebi 3.p., č.j., r.střední

2. Urči významový poměr vět souřadně spojených:
Otec bude zítra na služební cestě, nemůže tedy přijít. důsledkový
Musím to udělat, vždyť jsem se k tomu zavázal. příčinný
Pršelo jako z konve, ba i kroupy bubnovaly na střechu. stupňovací
Druhý den ráno mě maminka vzbudila a šli jsme na houby. slučovací
Měli jsme hlad, ale lednice byla prázdná. odporovací
3. Urči větné členy:
Hajný chvíli v lesním chládku naslouchal šepotu větru.
Po, Puč, Pks, Pum, Př, Pt, Pkn
4. Urči počet vět v souvětí a doplň čárky:
Slunce jásalo nad zemí, rosa se třpytila, ranní květiny zářily, skřivan cvrlikal vysoko na
nebi, vlaštovky se proháněly vzduchem. 5

Koráli vylučují uhličitan vápenatý, který se nejen hromadí v jejich těle, ale chrání je i
zvenčí. 3
Protože je mořská voda hustší, nadnáší nás. 2
5. Doplň –i/-y:
z ví_žky staroby_lé tvrze, vi_sící obraz, dědečkovy_ včely, pronikavý_ psí_ štěkot, do
Nerudovy_ ulice
6. Rozliš věty jednočlenné a dvojčlenné:
V zimě se již ve čtyři hodiny odpoledne stmívalo.__J__ Z komína vycházel hustý
kouř.__D__ Letní vedra vrcholila._D___ V předvečer mých narozenin se večeřelo u
tety Milady._J___
7. Vyznačené větné členy nahraď vedlejšími větami:
Ráno se všichni chystali pozorovat slunce vycházející nad horami.
, které vycházelo nad horami.
Výletníci se utábořili na louce chráněné před severním větrem.
, která byla chráněná horami.
8. Napiš věty s touto stavbou:
1H, ale 2H, že 3V
Jestliže 1V, 2H
1H, které 2V, 1H

Dnešní zadání
1)
2)




Opravte si chyby v písemné práci.
Procvičte jevy, ve kterých jste nejvíce chybovali. Doporučené zdroje:
www.mojecestina.cz
www.skolasnadhledem.cz
www.pravopisne.cz

MATEMATIKA
Lineární rovnice – počet řešení

Určete počet řešení rovnic:

1) 3(x +7) = 5 + 4(x–1)
1

2) 2x + 2(x-1) = (8x + 2)
2
1

3) 2x + 2(x–1) = (8x – 4)
4)

4𝑧−6
5

-

3𝑧−8
4

2

=

𝑧−4
20
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NĚMECKÝ JAZYK
pí. uč. Tenglerová
Guten Tag!
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: Wo liegen/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.)

pí. uč. Hellerová
zopakovat si infinitiv s zu – PS: 23/26, zopakovat si 3.pád s předložkou mit – PS: 22/25 a nová
slovíčka – naučit se je plus si je poslechnout na translatoru – PS: 43 - 45
Klíč k řešení cvičení: PS: 16/7








Hallo Klaus, hast du Lust mit mir Eis essen zu gehen?
Wo denn?
In die Eisdiele Kranz.
In die Eisdiele Kranz gehe ich nicht so gern. Da ist es immer so voll.
Wohin gehen wir dann?
Ins Café Bräuner. Da gibt es auch gutes Eis. Und Kuchen!
OK. Gehen wir ins Café Bräuner.

Klíč k řešení cvičení: PS: 17/11




Zu Herrn Ohlsen, bitte!
Zu Frau Böhler, bitte!
Zu meiner Freundin, bitte!

RUSKÝ JAZYK
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

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Na webu školy, sledujte rozvrh pro online hodiny
V pracovním sešitě nastudujte slovní zásobu k lekci 4 část-Découvre l´histoire,
Přečtěte si fotoromán a poté text dole C´est un vrai démon. Odpovězte na otázky u cv. 1 a
2 a, b

