
 

Materiály k samostudiu 

Pátek 22. 5. 2020 

Třída 8. D 

 

ČESKÝ JAZYK 

(SLOH) 

I. kontrola zadání ze dne 15. 5.  

1. Bydlím s rodiči v cihlovém domě, který má patra tři a který stojí na okraji města. Skoro každé odpoledne, 

které mám volné, sedávám v pokoji u okna a rozhlížím se po okolí. Skoro každé odpoledne objevuji nové 

věci. Buď zářící červenou barvu rozkvetlých tulipánů, nebo natřený plot u našeho dvora. Nalevo vidím řadu 
domků rodinných, u kterých se rozprostírají zahrady s trávníky a stromy. 

a) Pojmenuj slohový útvar. Popis. 

b) Vypiš stylistické (slohové) nedostatky. Opakování vztažného zájmena který a slovního spojení skoro 

každé odpoledne, přehozený pořádek slov, správně např. tři patra, rodinných domků. 

102/9 

2. V následujících větách nahraď slovo udělat výstižnějšími slovesy: 

a) Musíme udělat seznam věcí potřebných k našemu pokusu. vytvořit 

b) Maminka jí udělala nové šaty. ušila 

c) Bratr nás překvapil, když udělal večeři. uvařil 

d) Slohové cvičení uděláme za půl hodiny. zvládneme 
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3. Vyhledej v textu slova nespisovná a nahraď je spisovnými: 
Ráno jsem se nemoh vyštrachat z postele, autobus mi frnknul před nosem, a když jsem přilít na nádraží, 

kámoši už byli pryč. 

Ráno jsem se nemohl dostat z postele, autobus mi ujel před nosem, a když jsem přiběhl na nádraží,          

kamarádi už byli pryč. 

 

II. Nové zadání 

Slohové cvičení – vypracuj do sešitu slohu 

 

1. Vysvětli významy (mnohovýznamového) slova čistý v jednotlivých variantách: 

a) Denně si bere čisté prádlo.   b) Hrajeme vždy čistou hru. 

c) Čistý zisk stoupl o třetinu.   d) Vážením zjistíme čistou váhu. 

2. Vyber větu, která se liší od ostatních: 

a) Maminka je učitelka. b) Maminka je nemocná.  c) Maminka je na zahradě. 

3. Oprav větnou stylizaci: 

a) Pochodovali před po zuby ozbrojenými policisty. 

b) Je to pohovka naší babičky, která se už dva roky válí v komoře. 

4. Přepiš věty spisovně. 

V řínu přivezem ty jabka. Pudeš domu? Vy ste to sněd? 

V říjnu přivezeme ta jablka. Půjdeš domů? Vy jste to snědl? 

5. Přiřaď k jazykovým prostředkům odpovídající výrazy: 



a) slovo odborné  1. zvyšovat efektivnost práce 

b) slovo básnické  2. děják 

c)slovo publicistické  3. bronchitis 

d) slovo hovorové  4. průmyslovka 

e) slovo slangové  5. luna 

6. Vysvětli vlastními slovy tato rčení: 

a) Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. b) Dostal se do řeči. c) To jsou jen samé řeči. 

Ovládat cizí jazyky je důležité pro život. Mluví se o něm (je pomlouván). To jsou jen 

samé pomluvy. 

 

MATEMATIKA   

Zápis do sešitu: (nadpis, datum – nezapomeň psát vždy) 

Lineární rovnice  

1) Příklad: 2(x + 4) = 10  rovnici můžeme řešit dvěma způsoby: 

①                                                                        ②  

2(x + 4) = 10 (roznásobím závorku)                2(x + 4) = 10/:2  ( vydělím 2, protože číslo 10 je dělitelné2)                                               

   2x + 8 = 10/- 8                                                      x + 4 = 5 / -4   

          2x = 2/:2                                                               x = 1 

            x = 1 

Zkouška: L = 2(x + 4) = 2(1 + 4) = 2∙5 = 10 

                 P = 10 

                  L = P 

Kořen rovnice je x = 1. (Řešením rovnice je číslo 1.  Číslo 1 je řešením (kořenem) dané rovnice)    

① roznásobení závorky (můžu použít vždy, jednodušší způsob) 

② vydělením obou stran rovnice stejným číslem - jen když čísla (u nás 2; 10) mají společného 

dělitele (u nás 2), jinak je řešení složitější – viz ukázka 

Při řešení složitějších rovnic (příští hodinu) vždy nejdřív roznásobíme závorky. 

2) Příklad: ukázka 

①                                                               ② 

5(x – 1) = 8                                                    5(x – 1) = 8/:5 

   5x – 5 = 8/+5                                                   x – 1 = 
8

5
 /+1 

          5x = 13                                                             x =   
8

5
  + 1  



             x = 
13

5
                                                             x = 

8+5

5
 

                                                                                     x = 
13

5
 

 

Zk: L = 5(x – 1) = 5 (
13

5
  - 1) = 5 ∙ 

13

5
  +5 ∙ (-1) = 13 – 5 = 8 (lze taky 5∙ 

13−5

5
 = 8) 

      P = 8 

      L = P 

  Kořen rovnice je číslo 
13

5
. 

 

Vypracuj do sešitu: 

- uč. str. 132/6 a) c) vypracuj do sešitu, dodržuj zápisy, nezapomeň na zkoušku 

(někdy zkouška vyjde a řešení je chybné-to se může stát v případě, když ve zkoušce je taky chyba) 

výsledky jsou v učenici str. 189(8.3),   

 

 ANGLICKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. Mrázové 

Učebnice str. 69 -  vypracuj do sešitu cv. 5 (1. kondicionál) 

                                 str. 69/6 – sestav věty v 1. kondicionálu podle obrázků a podle vzoru 

Doplňte do podmínkových souvětí 1. typu tvary will a won´t. Pište o sobě. 

1. If I´m ill tomorrow, … 

2. If  my mum cooks spaghetti, … 

3. If I get bad marks at school, … 

4. If my friend tells me a lie, … 

5. If my parents don´t give me my pocket money, … 

Skupina pí. uč. Šulové 

Dnes je od 12:00 do 12:30 online lekce 

Topic: English 8. D Peřina  

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/79657470242?pwd=YzJTMUZEdHV5QnljeEVCOXlmN2hiZz09 

Meeting ID: 796 5747 0242 

Password: 3Ltxm7 

Téma: Australia, book page n. 64, ex. 1,2,3 

 

 



NĚMECKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. Bajerové 

Pracovní sešit strana 15, cvičení 5, Wo? Wohin? 
Např. Wo? auf der Bank, im Park 
Wohin? ins Restaurant, in die Apotheke 
Pracovní sešit strana 15, cvičení 6, zde budete doplňovat předložky a člen. 
Např. 1. Wohin gehen wir heute Abend? In das Kin. (Ins Kino) 
2. Wo treffen wir uns? Vor der Eisdiele. (In der Eisdiele). 
Pracovní sešit strana 17, cvičení 9, zde budete psát slova do správného sloupečku. 
Např. zum: Volkstheater, City - hotel 
zur: Post, Pizzeria 
 
Skupina pí. uč. Novotné 

1. Super Easy German 34  German Prepositions:  AUF 

 https://www.youtube.com/watch?v=KQymZnmyFSg 

 Hört gut zu! Wann benutzt man DATIV und wann AKUSSATIV? Wo?/ Wohin? 

2. Pracovní sešit: str. 29/ 8, 9 - Akkusativ oder Dativ? - práci pošlete ke kontrole :)  

 m.novotna.perina@seznam.cz 

 

 

RUSKÝ JAZYK 

18. lekce – opakování – názvy zemí, národností a jazyků 

1. Opakování slovní zásoby (učebnice str. 17-18) 
2. Pracovní sešit str.79/6 + 80/7 – doplňovací cvičení 
3. Online cvičení – Ruština na portálu  www.jazyky-online.info 

Flashcards – tematický okruh: Zeměpis 

Modul flashcards umožňuje uživatelům opakování a procvičování slovíček pomocí obrázků.  

 

CHEMIE 

1) KONTROLA – ŘEŠENÍ z 20. 5.  

1. oxid vápenatý  CaO    6. oxid zinečnatý  ZnO 

2. oxid chlorečný  Cl2O5   7. oxid dusnatý  NO 

3. oxid uhličitý   CO2   8. oxid chlorný  Cl2O 

4. oxid manganistý  Mn2O7   9. oxid olovičitý  PbO2 

5. oxid fosforitý  P2O3   10. oxid lithný  Li2O 

https://www.youtube.com/watch?v=KQymZnmyFSg
m.novotna.perina@seznam.cz
http://www.jazyky-online.info/


 

2) OXIDY – PROCVIČOVÁNÍ NÁZVOSLOVÍ  

- Vytvořte ze vzorce → název (!Nezapomeňte doplnit oxidační čísla!) 

1. N2O      6. MgO  

2. Al2O3     7. Ag2O  

3. MnO2     8. CaO  

4. CuO     9. Au2O3  

5. SO3      10. CO 
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