Materiály k samostudiu
Čtvrtek 26. 3. 2020
Třída 8. D
ČESKÝ JAZYK
Mluvnice

I.
Kontrola cvičení (minulé zadání)
1. PS 30/5
Mluvil ze spaní, loučili se s námi, přišli s žádostí, vstal z postele, setkali se s přáteli, skočil ze
skokanského můstku, hrála si s panenkami, v noci ze sobotu na neděli, mince stažené z oběhu,
neslevím z našich požadavků, cvičili s vervou, dívala se z okna, dva žáci ze třídy, brambory se
sekanou, vagón s uhlím, cesta z ciziny, hrdina ze seriálu
2. PS 30/ 6 a) b) c)
Karel IV. Pocházel z rodu Lucemburků, vládl ve 14. století. Karel IV. Byl synem Jana
Lucemburského. Brzy po smrti svého otce se stal českým králem a římským císařem. Celá jeho
politika směřovala k vybudování pevného českého státu. Roku 1348 získal papežův souhlas
k založení univerzity v Praze. Prahu promyšleně rozšiřoval. Jeho oblíbeným sídlem byl hrad
Karlštejn.
3. Označte a určete vedlejší větu:
1. Povím ti to, až přijdeš domů.

příslovečná časová

2. Sledoval hříbata, jak dováděla na louce.

doplňková

3. Musím dodržet slib, který jsem dala sestře.

přívlastková

4. Nevěděli jsme, že tvoje sestra tak dobře maluje.
5. Kde se pivo vaří, tam se dobře daří.

předmětná

příslovečná místní

6. Ještě nevíme, co dnes budeme dělat.

předmětná

7. Napište, jaký význam má toto slovo.

předmětná

8. Žák pozoroval učitele, jak provádí náročný cvik. doplňková
9. Své úkoly jsem splnil lépe, než jsem předpokládal.

příslovečná způsobová

10. Ačkoli tato situace byla složitá, zvládli jsme ji. příslovečná přípustková
4. 64/10
Zdálo se jí to vtipné , a proto… (důsledkový); Chtěla jsem si v knihovně půjčit Hobita,
ale… (odporovací); Podej mi ruku, nebo… (vylučovací); Hledala jsem informace na internetu,
ale… (odporovací); Mám ti podat hrneček, nebo… (vylučovací) neomlouvej se a… (slučovací);
Odešel, neboť… (příčinný); Dlouho ses neozval, a proto… (důsledkový)
5. 64/12 a)
 nejčastěji zastoupen je poměr odporovací (4x)

 úplně chybí poměr slučovací a stupňovací
b) není, v textu jsou dvě věty vedlejší
nové zadání
1. PS 30/7
2. Větné rozbory
Graficky označte a určete jednotlivé větné členy:
Naši skláři vyvážejí své výrobky do cizích zemí.
Tváře dítěte se zdravě červenaly.
Model letadla se snesl k zemi obloukem.
II.

3. uč. 65/14
4. uč. 65/15 (pokračuje na další straně)

MATEMATIKA
Násobení (dělení) mnohočlenu jednočlenem
- uč. str. 107/celou tabulku nastudovat a opsat do sešitu
- uč. str. 108/7, 8 vypočítat dle vzorových příkladů

ANGLICKÝ JAZYK
Skupina pí. uč. Mrázové
PS 46/5 - věty přepiš do pasiva v budoucnosti
učebnice str. 61 - cv. 6 - přečti si otázky "How green are you" - otázky a
odpovědi si přelož a vyzkoušej si sám odpovědět
(správné řešení 1b, 2c, 3a, 4c, 5b, 6a)
Skupina pí. uč. Šulové
PS s.72- nastudovat Tvoření Trpného rodu - Passive voice present(5.1-5.5)- udělat si zápisky
do sešitu
U s. 57/ cv. 4,5 (tužkou do učebnice) cv. 6 do sešitu
PS s. 44/2, 3

DĚJEPIS
Dějepis prezentace VFBR, do sešitu opsat slide 6, pak práce s textem Marie Antoinetta,
přečti a do sešitu zezadu vypracuj otázky. (veškeré materiály na mailu

dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 8. ročník)

ZEMĚPIS
Pracujte s učebnicí, atlasem a internetem:
1. Nakreslete si tvar ČR podle šablony
a) pracujte s učebnicí, atlasem ČR a internetem, zakreslete a označte značkou všechny stávající
dálnice
b) Nakreslete si značku dálnice a označení silnice evropského systému.

PŘÍRODOPIS
1) Přečti si text str.52,53 – Hygiena duševní činnosti - včetně okrajů.
2) Do sešitu nadepiš Hygiena duševní činnosti a písemně vypracuj úkol 1 a 2 ve spodní části strany 52.
U druhého úkolu uveď aspoň tři příklady výrobků obsahujících kofein.
3) Pečlivě si prohlédni schéma lidského těla na str.53 a uvědom si, jak může poškodit lidský
organismus nerozumné požívání alkoholu.
4) Do sešitu opiš „Shrnutí“ na str.53.
5) Vypracuj písemně otázky 1 – 5 na str.53.
6) Zapiš si do sešitu důležité kontakty na instituce, které se zabývají pomocí lidem postiženým
závislostí na drogách (str.53 dole).

