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ČESKÝ JAZYK 

(MLUVNICE) 

I. kontrola zadání (16. 4.) 

1. uč. str. 47/cv. 5 

Rozběhli jsme se, kruhový objezd; Nalila, pěnu; Slyšeli jste, výraz výměnek; skromně, 

vědomě, se nevyvyšuj; Mrzí mě, jsi zapomněl; velmi osaměle; Objednali jsme si žloutkový 

věneček a ovocnou pěnu. Na ryby, zapomněl, podběrák; Na Staré bělidlo, samozřejmě pěšky; 

kromě mě, hravě vypočítali. 

2. uč. 70/cv. 24 a) b) také písemně do sešitu 

      ×         →    stup.    stup. 

a) Chtěla jsem ..., ale ...; Cesta …, a proto…; Nejenže …, ale …; Buď …, nebo…; Nechci …,  

   × 

dokonce …; Mám …, ale … 

          ←        →            stup.           → 

b) Utíkala…, neboť …; Není …, a proto …; Nejenže …, ba …; Jsem unavená, a tak …; Buď  

              ×        + 

…, nebo …; Prý …, ale …; Nasedla … a rychle … 

II. Nové zadání 

1. uč. str. 47/cv. 6 do sešitu 

2. uč. str. 70/cv. 25 do sešitu 

3. uč. str. 70/ 26 cv. a) – d) do sešitu 

 

MATEMATIKA   

Opakování – obvod a obsah kruhu 
 

      1)      zopakovat vzorce pro obvod a obsah kruhu 
      2)      uč. str. 97/12, 14, 15, 16 

  



NĚMECKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. Bajerové 

Wir entdecken. Učebnice strana 18. Tuto stránku si přečtěte minimálně 2x. 

Učebnice strana 19, cvičení 21, na otázky odpovíte písemně do školního sešitu. 

Skupina pí. uč. Novotné 

Und heute eine kleine Wiederholung:  

 Im Arbeitsheft: 1. S. 23/26 - zu + Infinitiv       

     2. S. 18/13 - mit, zu + Dativ (3. pád) 

Im Lehrbuch S. 22 - 23/ den neunen Wortschatz wiederholen (připomeňte si novou slovní 

zásobu)         

 

RUSKÝ JAZYK 

17.lekce - procvičování 

1. Klub cestovatelů - „Klub putěšestvěnikov“ - učebnice str. 57/12 – hra 
Prolédněte si obrázky a popis významných ruských a evropských památek 

2. Pracovní sešit – str. 64/10 – doplňte chybějící údaje do tabulky  
(imja – jméno, otčestvo – jméno po otci, famílija – příjmení) 

3. Pracovní sešit – str. 67/18 A 
Doporučená videa: www.jazyky-online.info/rustina/video 

 

DĚJEPIS 

Prezentace Evropa po Napoleonských válkách – slidy 2-3, pak test VFBR a Napoleon, 

dozadu do sešitu odpověz na otázky, stačí číslo otázky + písmeno správné odpovědi 

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

 

FYZIKA 

Kontrola z minulé hodiny: tabulka 

a) 6. A; 30 dílků; 0,2 A; 2 A; 4,6 A 

b) 0,3 A; 30 dílků; 0,01 A; 0,1 A; 0,08 A. 

Napište si do sešitu: 

Elektrické napětí - Učebnice str. 129 – 132 

Přečtěte si text a vypište si značku napětí jako fyzikální veličiny, základní jednotku 

a jednotky větší a menší. 
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