
Materiály k samostudiu 

Pondělí 23. 3. 2020 

Třída 8. D 

 

ČESKÝ JAZYK 

Český jazyk (mluvnice) 

I. Kontrola cvičení z minulého zadání 

1. PS 30/4 

Voda stékala, Vzduté vlny bušily, ruka srostla, slepice snášely, Zhlédli jsme výstavu výtvarného 

umění, vzplála vatra, shrbený stařec, Sedli jsme si a smočili si nohy do vody, zhmoždil si koleno, 

sbrousil, modely se vznesly do výše. 

2.Druhy vedlejších vět 

Označte a určete vedlejší větu: 

1. Zahlédla jsem Pavla, když nasedal do auta.    příslovečná časová  

2. Nepočítal jsem s tím, že si všimnou mého zranění.    předmětná  

3. Když budu mít peníze, koupím si auto.    příslovečná podmínková  

4. Řekl mu, aby přišel včas.    předmětná  

5. Žáci přišli pozdě, protože se porouchal autobus.    příslovečná příčinná  

6. Pustili jsme televizi, abychom viděli pohádku.    příslovečná účelová  

7. Zkoumá se, jak některé choroby vznikají.    podmětná  

8. Měl jsem dojem, že je vše v pořádku.    přívlastková  

9. Traktoristé vyjeli do polí, sotva se začalo rozednívat.   příslovečná časová 

3.64/9  

Moc se snažila, ale… (odporovací). Vtip se jí líbil, a proto…(důsledkový). Nenaklánějte se 

 za jízdy z okna, neboť…(příčinný). Nemáme moc času, tudíž…(důsledkový). Na tom není nic 

vtipného, a tak… (důsledkový). Moc jsme tomu nevěřili, ale… (odporovací). Seděla jsem nad tím 

příkladem celý den, avšak…(odporovací). Nechci jen přihlížet, naopak…(odporovací). Na větvích 

stromů se objevila jinovatka, začaly totiž…(příčinný). 

4.64/11 – zkontrolujte i čárky ve větách 

a (slučovací). Pospěš si, anebo… (vylučovací). …, neboť (příčinný). …., a proto (důsledkový). 

…, dokonce (stupňovací). … ani (slučovací). … ,ale (odporovací). …, tudíž (důsledkový). … ,ba 



i (stupňovací). … ,ale (odporovací). … a pak (slučovací)/Zamračila se, a (ve smyslu ale) pak se 

rozesmála (odporovací). 

 

II. Nové zadání 

1. PS 30/5, 6 a) – c) 

 

2. Označte a určete vedlejší větu: 

1. Povím ti to, až přijdeš domů.    ..........................  

2. Sledoval hříbata, jak dováděla na louce.    ..........................  

3. Musím dodržet slib, který jsem dala sestře.    ..........................  

4. Nevěděli jsme, že tvoje sestra tak dobře maluje.    ..........................  

5. Kde se pivo vaří, tam se dobře daří.    ..........................  

6. Ještě nevíme, co dnes budeme dělat.    ..........................  

7. Napište, jaký význam má toto slovo.    ..........................  

8. Žák pozoroval učitele, jak provádí náročný cvik.    ..........................  

9. Své úkoly jsem splnil lépe, než jsem předpokládal.    ..........................  

10. Ačkoli tato situace byla složitá, zvládli jsme ji.    ..........................  

 

3. uč. 64/10, 12 

  

MATEMATIKA   

str. 106/8, 9 
Násobení a dělení mnohočlenů jednočlenem- učebnice str 106 – tabulka a věta pod tabulkou 
Str. 107/1, 2, 3 – do sešitu 
 

NĚMECKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. Novotné 

1. www.klett.cz - Němčina - online cvičení - Němčina - volba učebnice: Wir neu 2 - výběr 
kapitoly : 6. Tina hat sich wehgetan. 
a) vygenerujte si všechny nabízené typy cvičení 
b) nezapomeňte na vyhodnocení 
 
 
 



Skupina pí. uč. Bajerové 
 
Učebnice str.10, cv.7 - prohlédněte si nejprve gramatický rámeček s předložkami an, in, vor, 

hinter, neben  - přidat 3. pád. Budete řešit městský kvíz- na pomoc si vezmete plán města ze 

str.8. Cvičení pak celé napíšete do školního sešitu. 

Učebnice str.10, cv.8 - ústně - upevníte si příslovečné určení místa. Učebnice str 10, cv.9 - 

přečtěte si dialog v bublinách a tímto způsobem se seznámíte se slovesem wissen - vědět - 

GRAMMATIK opsat do škol. sešitu. 
 
 

RUSKÝ JAZYK 

1) Text – str. 46/11A – učebnice – přečíst, odpovědět na otázky – str. 47/11B – do sešitu 
2) PS – str. 56/25 – křížovka 
3) Výukový program www.eralash.ru 

 

DĚJEPIS 

Dějepis prezentace VFBR, do sešitu opsat slidy 4 a 5, zhlédnout na Streamu slavné dny: 

(materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo:perina1139, ve složce 8.ročník) 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-popraven-ludvik-xvi-151772 

FYZIKA 

Uč. str. 118-120, zakreslete si schematické značky podle obr. 2.24,obvody podle 2.25b) a 
26b), 
nastudujte si text a vypracujte si základní informace, 
zapište si zadání a vypracujte odpovědi na ot. č. 1, 2, 3 na str. 120 

 

 

 

 

 


