
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 26. 3. 2020 

Třída 8. E 

 

1) a) Ruský jazyk 

1)  17. lekce – Moskva – nová slovní zásoba – učebnice str.59 (přepsat slovíčka do  slovníčku, popř. do 

školního sešitu) 

 

 2) Učebnice – str. 53/3A – přečíst text o Rudém náměstí v Moskvě a ústně přeložit s pomocí slovníku nebo 

Google překladače. 

 

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 

      Aj (obě skupiny) 

Viz práce s přílohou - vše psát do sešitu gramatiky 

Complete each sentence using the correct word from the box. Use each word once. 

 If you aren't sure with vocabularies, don't hesitate to use your dictionary. 

  

 bored     boring     interested     suprising     amusing     confused     amused     confusing 

 surprised     interesting 

    Your idea is very …..interesting.... Tell me more about it. 

 1.He told me a very …............... story. I laughed and laughed. 

 2.This is a terribly …................ book. Nothing happens in it. 

 3.She's …................. in politics and often talks about it. 

 4.The map was..................... and I got lost. 

 5.She was ….................. because she had nothing to do all day. 

 6.Everyone else thought it was funny, but she wasn't. 

 7.Could you repeat that, please? I'm a bit …................. because it was very complicated. 

 8.It is …............. that she failed the exam, because she's a good student. 

 9.Everyone was …................. by the sudden noise. 

 

 Přelož a použij vazbu going to...: 
 1.Kam půjdeš v sobotu ráno? 

 2.O víkendu budu psát DÚ. 

 3.Zítra bude táta pracovat dlouho. 

 4.Co budete dělat v pátek večer? 

 5.Příští týden se nebudu učit angličtinu. 

 

       

 

 

http://www.klett.cz/online


2) Přírodopis 

     Na internetu (wikipedie) nebo v knihách vyhledat deriváty kůže a zapsat do sešitu se     

    základními informacemi 

 

3) Český jazyk 

    Čj Mluvnice 

     Viz práce s přílohou - vše psát do sešitu mluvnice 

     Rozdíl mezi přívlastkem několikanásobným a postupně rozvíjejícím: 

      Můžete si přílohu vytisknout a pracovat s ní, nebo si přepište do mluvnice dle zadání: 

 

Typy přívlastku: 

 

1) Podtrhni nebo vypiš spojení, v nichž jsou postupně rozvíjející přívlastky 

malebné jižní Čechy, potrhaná zimní bunda, dobré kynuté knedlíky, zelená a modrá látka, nové vojenské 

letadlo, rozbitý šicí stroj, jedinečný a dokonalý nástroj, dotěrný a neodbytný člověk, hudební a výtvarná 

výchova, jarní a podzimní rovnodennost, dlouhý zimní den, moje i tvoje názory, zdravá pohanková kaše, 

usušené léčivé byliny, nejrychlejší autobusové spojení do Prahy, nové sjezdové lyže, rychlý a spolehlivý 

vůz. 

 

2)Podtrhni nebo vypiš několikanásobný větný člen, urči jej a doplň čárky 

Zahradník ryl kypřil a hrabal Všechny děti ve třídě dnes kašlaly a smrkaly. Na zahradě zrála jablka švestky a 

hrušky. Do kufru uložil Saša prádlo ručník a kartáček na zuby. Ve váze se objevila větvička vavřínu zeravu 

snítka vřesu a červená růže. Děda k nám přijde dnes nebo zítra? Ve stínu stromů stáli on a ona. 

 

 

Doplňte čárky: 

těžký matematický příklad; sáček jablek hrušek a mirabelek; staré potrhané žíněné matrace; Alenina školní 

brašna; zajímavá a proto obletovaná žena; stojací ale i stolní lampy; dlouhý nákladní vlak; stručný varovný 

signál; hezká jenže hloupá dívka; kvalitní rybářská třpytka; malý a proto roztomilý medvídek 

 

 

4) a) Německý jazyk 

   

https://www.youtube.com/watch?v=4BkM4AUvKtU 

- podívejte se na video a napište si zápis do sešitu 

4) Použití sein a haben 

- vše je možné procvičovat zde: 

https://www.umimenemecky.cz/cviceni-perfektum 

https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4BkM4AUvKtU
https://www.umimenemecky.cz/cviceni-perfektum
https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet


   b) Anglický jazyk 

    Aj (obě skupiny) 

Viz práce s přílohou - vše psát do sešitu gramatiky 

Complete each sentence using the correct word from the box. Use each word once. 

 If you aren't sure with vocabularies, don't hesitate to use your dictionary. 

  

 bored     boring     interested     suprising     amusing     confused     amused     confusing 

 surprised     interesting 

    Your idea is very …..interesting.... Tell me more about it. 

 1.He told me a very …............... story. I laughed and laughed. 

 2.This is a terribly …................ book. Nothing happens in it. 

 3.She's …................. in politics and often talks about it. 

 4.The map was..................... and I got lost. 

 5.She was ….................. because she had nothing to do all day. 

 6.Everyone else thought it was funny, but she wasn't. 

 7.Could you repeat that, please? I'm a bit …................. because it was very complicated. 

 8.It is …............. that she failed the exam, because she's a good student. 

 9.Everyone was …................. by the sudden noise. 

 

 Přelož a použij vazbu going to...: 
 1.Kam půjdeš v sobotu ráno? 

 2.O víkendu budu psát DÚ. 

 3.Zítra bude táta pracovat dlouho. 

 4.Co budete dělat v pátek večer? 

 5.Příští týden se nebudu učit angličtinu. 

 

       

 

Tělesná výchova – chlapci (náhrada za čtvrteční hodiny baletu) 

 + mohou i děvčata  

Při učení doma je důležité na chvilku vstát ze židle a protáhnout zatuhlé svaly. Ideálně jednou denně si zacvičte (sami 
nebo s rodiči) u tohoto videa: 
https://www.youtube.com/watch?v=0hXvoEGRIdQ 

 

20 minut JÓGY PRO ZAČÁTEČNÍKY 

Ať už jste začátečník, nebo jen hledáte klidnější formu cvičení, je pro 

vás toto video to pravé! Cvičím na těchto 

podložkách: http://www.sanomed.cz/e-shop/rehabilitacni-

pomucky/cvicebni-podlozky/yoga-mat - 5% Sleva při zadání kódu 

StillOnTheWay ♥ FACEBOOK: https://www.facebook.com/Still-On-

The-Way-443324722415231/?ref ... 

www.youtube.com 

Jóga je velmi zdravá a můžete si ji zacvičit i doma. Hodně aktivních sportovců má zkrácené svaly z jednostranného 
zatížení. Zkrácené svaly vás ale omezují v lepších výkonech. Využijte času doma k získání pořádné flexibility, kterou 
později využijete na fotbale, florbale, v basketbale, atletice a vlastně v jakémkoli jiném sportu nebo v běžném životě. 
 

Hodně úspěchů přeje   😊  Jiří Lustyk tč. tř. uč. na dálku 
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