Materiály k samostudiu
Úterý 28. 4. 2020
Třída 8. D
Milí žáci,
nezapomínejte dle pokynů posílat vypracované práce svým vyučujícím. Samozřejmě
neposílají žáci, kteří po týdnu dostávají od vyučujících řešení úloh, které vypracovávali
a mohou si je zkontrolovat. Posílejte mailem na adresu učitelů: jméno.perina@seznam.cz

ZEMĚPIS
NEZAPOMEŇTE SI PRACOVAT S ATLASEM ČR, VYHLEDÁVEJTE SI INFORMACE ZMÍNĚNÉ
V TEXTU (zeměpisná místa, oblasti, řeky atd.) utvrzujte si vizuální paměť (pomáhejte si
internetem).
Do sešitu:
2. Středočeský kraj (v učebnici na str. 74-75 – pročtěte si článek)
Krajské město – Praha
Okresy – vypište si podle učebnice
Přírodní poměry - kraj zasahuje do České tabule (původní lesní porosty dubů a buků byly
vykáceny a přeměněny na pole), Středočeské pahorkatiny a Českomoravské vrchoviny.
Zemědělstvím a později i průmyslovou výrobou a těžbou surovin bylo toto území přeměněno
v kulturní krajinu.
Řeky - Vltava, Labe, Jizera, Sázava, Cidlina, Kocába, Berounka
Přehrady - samostatně si vypište přehrady na Vltavě ve Středočeském kraji
Málo narušené krajiny – CHKO Křivoklátsko a CHKO Kokořínsko, CHKO Český kras
Podnebí - teplé (Česká tabule – černozem a hnědozem), chladnější v pahorkatinách
a vrchovinách.
Plodiny – vypište si z textu
Průmysl – Rakovník (zpracování keramických hlín); Posázaví, Středočeská pahorkatina (těžba
stavebního kamene); u dolního toku řeky Berounky (vápenec).
Kralupy nad Vltavou – zpracování ropy z Německa; Mladá Boleslav, u Kolína (automobily),
potravinářství (zpracovávání v celém kraji, zejména v Praze).
Památky – hrady a zámky např. samostatně si vypište 5 příkladů, podle atlasu na str. 26-27.
Kutná Hora – Chrám sv. Barbory (UNESCO)
viz https://www.youtube.com/watch?v=9mWEho5-53U

PŘÍRODOPIS
Rozmnožovací soustava
1) Přečti si text o stavbě mužského a ženského pohlavního ústrojí na str.62,63. Nadepiš
Pohlavní ústrojí a zapiš velmi stručné výpisky.
2) Na základě videa, na které jste měli odkaz v minulých úkolech, napiš do sešitu názvy
mužských a ženských pohlavních hormonů.
3) Další téma: Vývin lidského jedince
Podívejte se na „Byl jednou jeden život“ :
https://www.youtube.com/watch?v=8wnLt5PYh_c
4) Studium z učebnice necháme na příště.

ČESKÝ JAZYK
LITERATURA
I. kontrola zadání ze dne 21. 4.

II. Opakovaná kontrola zadání slohu ze dne 17. 4.
Sloh a komunikace - slovní zásoba, vhodnost a přesnost vyjádření (1. pokus)
Chválím za splnění zadání i vás, kteří jste test vyplnili se zpožděním: B. Dušková, A. Salabová,
M. Kaizr, C. Dvořáková, A. Baňková, A. Gonosová, A. Prokešová, K. Kostýnková,
M. Jakovec.
Stále však nevidím práci: M. Krejného, J. Mochana, V. Rjabyho, K. Januškové, N. Kovach,
G. Novákové, B. Oukropcové, A. Radoměřské.
III. Kontrola zadání slohu ze dne 24. 4. (v pátek 1. 5. a 8. 5. je státní svátek).
8. ročník: Mluvnice - pravopis - interpunkce, spojovací výrazy, skupiny hlásek (1. pokus)
- řešení testu jsem kontrolovala v neděli 26. 4. v 17 hod.
Mám opravdu radost z vás, kteří jste zadání splnili: J. Beránek, V. Choutka, A. Radoměřská,
A. Gonosová, P. Filip, A. Kaucký, A. Prokešová, K. Kostýnková, Fr. Pešula, A. Salabová.
Zvlášť bych chtěla za úspěšné řešení pochválit L. Svatoše, P. Plecitou a M. Jakovce.

Doufám, že ti, kteří ještě test nestihli vyplnit, tak učiní v nejbližších dnech. Splnění budu
nadále kontrolovat.
IV. Nové zadání
1. Zapsat do sešitu
Nikolaj Vasiljevič Gogol (Rusko, 1809 – 1852) – zakladatel realismu v ruské literatuře, autor
řady povídek a románů, dramatik. Světovou proslulost mu získala komedie Revizor (satirická
komedie, vychytralý Chlestakov je považován za revizora, využívá situace → nechává se
hostit obyvateli města → kritika pokrytectví, podlézavosti, hlouposti, úplatků).

2. PL – vytisknout, vyplnit, nalepit do sešitu. Kdo nemá tuto možnost, odpoví do sešitu
písemně.

3. Zapsat do sešitu
Fjodor Michajlovič Dostojevskij (Rusko, 1828-1881), - psychologický román Zločin a trest

4. PL – vytisknout, vyplnit, nalepit do sešitu. Kdo nemá tuto možnost, odpoví do sešitu
písemně.

