Materiály k samostudiu
Úterý 24. 3. 2020
Třída 8. E
1) a) Ruský jazyk
1) Práce s textem – učebnice str. 46/11A - čtení, 47/11B - odpovědi na otázky - do škol. sešitu
2) PS – str. 56/25 – křížovka
3) www. eralash.ru
Na procvičování učiva je možné využívat online cvičení nakladatelství KLETT.
Online cičení jsou dostupná zdarma: www.klett.cz/online
Výběr učebnice: „Klassnyje druzja 3“
Výběr kapitol: „Moj gorod, Kak ty sebja čuvstvuješ, S prazdnikom“

b) Anglický jazyk
Present Simple or Present Continuous? Přítomný čas prostý nebo přítomný čas průběhový?
Doplňte ve správném tvaru a zdůvodněte, proč jste použili ten daný čas
7.Do you usually_______(go) away for Christmas or you_______(stay) at home?
8.She________(hold) some roses. They______(smell) lovely.
9.Oh no!Look! It_______(snow) in this country.
10.Mary_______(swim) very well, but she________(not run) very fast.
11. ______ you_______(enjoy) this party? Yes, I________(have) a great time!

Translate these sentences. Přítomný čas prostý nebo průběhový?
1.Kde jsou děti? Děti právě teď leží na pláži.
2.Žiji se svými rodiči a sestrou.
3.Máš rád čokoládu?Ne, mám rád zákusky.
4.Často chodíme do kina.
5.Nyní se učíme a píšeme domácí úkoly.
6.Alice pracuje každý den.
7.V tuto chvíli piju džus a jím brambůrky.
8.Právě čtu velice zajímavou knihu.

2) Matematika
a) opakování učiva – dozadu do sešitu
Učebnice 117/2
Nápověda: 2.(x - ) + 6 =
b) nová látka – zepředu do sešitu
Lineární rovnice

Rovnost
Ze strany 127 opiš jednoduché rovnice pod obrázky včetně popisu.
Rozhodni, zda platí rovnost v úloze 127/1
127/2 stačí, když napíšeš dvojice písmen (např. a – h)

3) Český jazyk
Rozbor věty – přepsat do sešitu mluvnice a pracovat dle zadání:
Když jsem mu řekl že chalupa leží na odlehlém a klidném místě povídal že přesně něco takového hledá.
1.Doplň interpunkci
2.Urči počet vět v souvětí, zakresli graf
3.Urči slovní druhy: když, odlehlém, přesně, hledá
4.Vypiš zájmena + urči druh
5.Najdi a vypiš
1 sloveso vidu nedokonavého
1 sloveso vidu dokonavého
6.Urči mluvnické kategorie
odlehlém
povídal
7.Najdi několikanásobný větný člen (VČ) – urči poměr a druh VČ
V úkolu číslo 7 jste narazili na postupně rozvíjející a několikanásobný větný člen – jedná se o přívlastek –
v příští hodině si zopakujeme, jaký je rozdíl mezi přívlastkem několikanásobným a postupně rozvíjejícím.
Pracovní sešit 29/11a, 30/4

4) Zeměpis
1. Zkontrolujeme si vložený nákres zeměkoule a úkoly v sešitě z minulé hodiny (20.3.)
2. Téma hodiny - LITOMĚŘICE. Budeme k tomuto městu
v atlasových mapách a v tabulkách vyhledávat různé informace.
Píšeme otázky i odpovědi do sešitu.

 Počet letních dnů.

 Průmysl.

 Průtok Labe.

 Měrné emise dusíku v okolí.  Zemědělské plodiny v okolí.
 Nejbližší CHKO.

 Počet dnů se sněhem.

 Úmoří této krajiny.

 V kterém kraji ČR se město nachází?  Poblíž je město Terezín - co o něm víš?
 Číslo dálnice v okolí.

 Na kterou světovou stranu odtud je Milešovka?

 Migrační saldo v okrese.  V které geomorfologické subprovincii je toto území?

 Zeměpisné souřadnice Litoměřic s přesností na minuty.
(V Litoměřicích s každoročně koná výstava s názvem „Zahrada Čech“ víš proč pávě zde?)
3. A dále podle možností opakuj přírodní poměry, obyvatelstvo a hospodářství ČR.

