Materiály k samostudiu
Pondělí 30. 3. 2020
Třída 8. D
ČESKÝ JAZYK
Mluvnice

I.

Kontrola cvičení – minulé zadání

1. PS 30/7
…z Rychlých šípů, přátelští, turisté, na stinném místě, droboučcí broučci, automobilů,
jsme se postavili, k cíli, Děti vzpomínaly na uplynulé dny, Při olympiádě z dějepisu jsme
(bez čárky) jako jeden z úkolů popisovali rozdíly, mezi poddanskými městy, se na mě
rozzlobil, úkoly, hbitě, přes kameny, do Františkových Lázní, tátových a bratrových bot
2. Větné rozbory
Graficky označte a určete jednotlivé větné členy:
Pks Po
Př
Pks Pt
Pks Pum
Naši skláři vyvážejí své výrobky do cizích zemí.
Po
Pkn
Puz
Př
Tváře dítěte se zdravě červenaly.
Po
Pkn
Př
Pum
Puz
Model letadla se snesl k zemi obloukem.
3. 65/15
 Pu: Hrad byl pro rekonstrukci zavřený.
 Ved. věta: Vaší žádosti nemůžeme vyhovět, protože v daném termínu máme
firemní dovolenou.
 2. VH: Mám doma problémy, neboť jsem včera přišel pozdě.
 Ved. věta: Dnes nehrajeme, protože představitelka hlavní role je nemocná.
 Pu: Nemohli jsme dojet až k chatě kvůli sněhovým závějím na cestě.
II.

Nové zadání
1. uč. str. 46 - prostudovat a zapamatovat si pravopisná pravidla psaní skupin
bě/bje,…
2. uč. str. 46/cv. 2 (písemně do sešitu)
3. uč. 66/16

MATEMATIKA
Násobení (dělení) mnohočlenu jednočlenem
uč. str. 108/12, 13 nápověda: (-x) * (y + z) = -x* - x*z = - x y - x z
nebo: (-x) (y + z) = -x y - x z
uč. str. 109/14, 16 a) b) c) d)

NĚMECKÝ JAZYK
Skupina pí. uč. Bajerové
Učebnice str.11, cv.12 Bausteine - zde si upevníte slovní zásobu ze cv.11 a příslovečné určení
místa in a 3. pád. Přečtěte si a budete doplňovat Bausteine, chybějící info vyhledáte v textu
ve cv.11. Toto cv. napíšete do ŠS.
Učebnice str. 11, cv. 13 - rozdíl mezi immer - vždy, pokaždé, normalerweise - někdy, zpravidla,
heutzutage - v dnešní době, heute - dnes.
Učebnice str.13, v tomto cvičení si rozšíříte slovní zásobu. Přiřadíte výrobky odpovídajícím
obchodům. Vzor: Wo kauft Frau Weigel Brot ein? (Kde paní Weiglová kupuje chleba?) Text
napište do ŠS.
Skupina pí. uč. Novotné
1.

Hast du heute Lust Deutsch zu lernen?
Odpovězte písemně do šk. sešitu :).

2.

Prac. sešit 14/ 1,2

3.

Ve cv. 14/ 1 je v odpovědích informace, kam máte/nemáte chuť/čas jít, po nám
známých předložkách stojí 4.pád pod. jména, učebnice 22/ 8 - modrá tabulka!
ZAPIŠTE: Wohin?
in den Park
in die Apotheke
in das/ins Kino

4.

Prac. sešit

15/ 5

RUSKÝ JAZYK
1)
Opakovat slovíčka – 17.lekce
2)
Vypsat do sešitu názvy pamětihodností v Moskvě - (učebnice str. 52/1A)
3)
Práce s textem – učebnice str. 52/2A – popis pamětihodností v Moskvě - čtení a ústní
překlad s pomocí slovníku.

Na procvičování učiva je možné využívat online cvičení nakladatelství KLETT.
Online cičení jsou dostupná zdarma: www.klett.cz/online

Výběr učebnice: „Klassnyje druzja 3“
Výběr kapitol: „Moj gorod, Kak ty sebja čuvstvuješ, S prazdnikom“

DĚJEPIS
Prezentace Napoleon a napoleonské války, do sešitu opsat slidy 2 a 3 (veškeré materiály na mailu
dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 8. ročník) zhlédnout na youtube.cz
dokument Život Napoleona: https://www.youtube.com/watch?v=W8anECNlBsg

FYZIKA
Navazujte na minulou hodinu:
1. Nakreslete si a popište obr. 2.31/str. 123
2. Otázky a odpovědi str. 124/ot. č. 1, 2 a úlohy 1) celé a 2)- zapisujte zadání.

