
Materiály k samostudiu 

Pondělí 8. 6. 2020 

Třída 8. D 

 

ČESKÝ JAZYK 

(Mluvnice) 

I. kontrola zadání ze dne 4. 6.  

 

 

 



II. Nové zadání 

Vypracuj obě cvičení do SŠ 

 

 

 

MATEMATIKA  

Lineární rovnice se zlomky 

uč. str. 133/5 c) d) 

uč. str. 134/6 a) b) c) - tabulku není potřeba opisovat do sešitu  

                                      - do sešitu napište jen správné řešení a proveďte zkoušku 

 

 NĚMECKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. Bajerové 

Kontrola cvičení, pracovní sešit strana 24, cvičení 30 

Řekni to v perfektu: 

2. Wohin ist Peter gegangen? 

3. Erika hat die Strasse(ostré S) úberquert. 

4. Wir haben Geld gewechselt. 

5. In Berlin haben sie viele Touristen getroffen. 

6. Ich habe die erst Strasse(ostré S) rechts genommen. 

7. Er ist die Strasse(ostré S) entlanggengangen. 

Dnes vypracujete TEST. Věřím, že se vám bude dařit. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Skupina pí. uč. Novotné 

1. Opakování - Wie komme ich.....?/ Hört gut zu! 

https://learngerman.dw.com/en/an-der-ampel-links/l-37595076 

2. V učebnici - str. 44/ Lies die Anzeigen - Was stimmt? 

 - přečti si inzeráty a vyber vždy ze 3 možností, co je správně  

3. V pracovním sešitu -  str. 36/ 25 - podle zadání máte změnit sloveso, to ale není všechno, ve větě 

změníte i PÁD po předložce - "odpovídáte na jinou otázku", změní se i podmět, ten nový musíte 

doplnit a nemusí to být vždy jen Peter :)), pozorně si přečtěte vzor 

 

RUSKÝ JAZYK 

18. lekce – názvy svátků- procvičování 

1. Pracovní sešit str. 83/13 B + 83/14 – dopište názvy ruských svátků (viz učebnice 
str. 43) 

2. Pracovní sešit str. 84/15 – doplňovací cvičení – tvary slovesa „праздновать“- 
(oslavovat)                

            Výraz „високосный год“ - přechodný rok 

3. Online cvičení: www.klett.cz/online-cviceni/rustina 
            Výběr kapitoly: 16. урок  „C праздником“                      

 

DĚJEPIS 

Prezentace Vláda královny Viktorie v Anglii zapsat a naučit slidy 2 a 3, pak práce s textem 

Alžběta Bathoryová, přečti si text a odpověz na otázky do sešitu zezadu. (veškeré materiály 

resp. odkaz na ně najdeš na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo: perina1139 složka 8. 

ročník) 

 

FYZIKA 

1. Kontrola příkladu z 3. 6. 

149/3  R= R1 + R2 = 20 + 30 = 50Ω     U = 100V 

a) I = U:R = 100 : 50 = 2 A (proud je v tomto typu zapojení ve všech místech obvodu 

stejně velký) 

b) Celkové napětí se rozdělí mezi oba rezistory U1 =R1x I = 20 x 2 = 40 V  

a U2 = R2 x I = 30 x 2 = 60 V 

Celkové napětí U = U1 + U2 = 40 +60 = 100V 

Ostatní učivo z elektrické části budeme probírat až v 9. třídě. 

https://learngerman.dw.com/en/an-der-ampel-links/l-37595076
http://www.klett.cz/online-cviceni/rustina
mailto:dejepis.perina@seznam.cz


2. Nové téma: Zvukové jevy 

Učebnice str. 166 – 168, nastudujte a do sešitu si zapište podstatné informace 

 

 


