Materiály k samostudiu
Pondělí 1. 6. 2020
Třída 8. D
Milí žáci, přejeme Vám hezky prožitý dnešní den.

ČESKÝ JAZYK
(MLUVNICE)
I. kontrola zadání ze dne 28. 5.
1. PS str. 39/cv. 4

2. uč. str. 80/cv. 6 a) b) c) d)

II. Nové zadání
1. PS str. 40/cv. 1
2. PS str. 41/ cv. 3

MATEMATIKA
Dnes máte svátek, přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví!
Rovnice se zlomky a se závorkami
Zápis do sešitu:
1

Řešte rovnici: 6 (z + 2) = 10
1

①způsob: 6 (z + 2) = 10/∙6 (zbavím se zlomku, takže celou rovnici násobím 6)
1

6 ∙ 6 (z + 2) =6 ∙ 10 (tento řádek nemusím psát, jen správně spočítat)
z + 2 = 60/ -2
z = 58

1

②způsob: 6 (z + 2) = 10 (roznásobím závorku)
1
6

1

z + 6 ∙ 2 =10
1
6
1

2

z + 6 = 10/∙6 (odstraním zlomek – celou rovnici vynásobím 6)
2

6 ∙ 6 z + 6 ∙ 6 = 6 ∙ 10 (tento řádek nemusím psát, jen správně spočítat)
z + 2 = 60/-2
z = 58
zkoušku nedělám, protože jsem počítala dvěma různými postupy a kořen rovnice je stejný
(výsledek je správně)
Příklady tohoto typu jsou v dalším cvičení (stačí vypočítat jedním způsobem),
-

první způsob je kratší

vypracuj do sešitu uč. str. 132/2 b) c) (výsledky jsou v učebnici)

NĚMECKÝ JAZYK
Skupina pí. uč. Bajerové
Pracovní sešit strana 20, cvičení 18
Přečtěte si dialog a doplňte. Např. Wo kann man hier ein Eis kaufen? Eis am Stiel bekommst
du in der Báckerei in der Haupt....
Pracovní sešit strana 21, cvičení 19, 20, 21 a 22.
Cvičení 20 - např. Messe. Cvičení 21 - např. Stadtmitte

Skupina pí. uč. Novotné

Užijte si dnešní svátek s :)))!!!
1. Křížovka prac. sešit str. 33/ 18
waagerecht/ vodorovně -1. Mensch, 2. Hand, 3. Zwillinge, 4. Geburtstag, 5. Obst, 6. Licht, 7.
Zähne, 8. Weg, 9. Plan
senkrecht/ svisle - 1. Pferd, 2. Ohrringe, 3. Gesicht, 4. Arzt, 5. Kalorie, 6. T-Shirt, 7. Salz, 8.
Gasse, 9. Geld
2. V učebnici str. 38/ 19 Mein Zimmer.
a) přečtěte text, použijte slovník v pracovním sešitu str. 45 nebo Google-překladač
b) vypracujte úkoly pod textem - Co je správně? Ve které řádce informaci nalezneme?
c) do školního sešitu ve formátu - 1.F/ 3, 2.R/ 7 - R=richtig, F=falsch
- řešení pošlu příště :))

RUSKÝ JAZYK
Datum: „Pěrvoje ijúňa“
18. lekce – procvičování gramatiky
1. Pracovní sešit str.79/5 (rozkazovací způsob sloves)
2. Pracovní sešit str. 81/9 – doplňovací cvičení (minulý čas sloves)
2. Online cvičení – www.liveworksheets.com/ru
Pracovní list - „Kakój, kakája, kakóje“ a „Kakoj cvětók“ - klikněte na správný tvar
přídavného jména, na konci stránky finish a check my answers.

DĚJEPIS
Prezentace Habsburská monarchie a české země v 2. pol. 19.stol, zapsat a naučit slidy 3
a 4, pak práce s textem Alžběta Bavorská, přečti si text a vypracuj otázky dozadu do sešitu.
(veškeré materiály resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo:
perina1139 složka 8. ročník)

FYZIKA
Do sešitu:
Výsledný odpor rezistorů spojených za sebou (sériové zapojení)
Učebnice str. 146 -147
Nastudujte si, vypište podstatné informace a celý výkladový příklad na str. 147

