
Materiály k samostudiu 

Úterý 31. 3. 2020 

Třída 8. E 

 

1) a) Ruský jazyk 

1.    Názvy památek v Moskvě – opakování: 

(napište azbukou do školního sešitu – viz učebnice str.52) 

 

- Krásnaja ploščaď – Rudé náměstí 

- Kremľ – Kreml (moskevský hrad) 

- Boľšój těátr – Velké divadlo (jako u nás Národní divadlo) 

- Treťjakovskaja galereja – Treťjakovská galerie výtvarných umění 

- Ostankinskaja tělebašňa – televizní věž v Ostankinu 

- Pamjatnik Juriju Gagarinu – pomník Jurije Gagarina (1.kosmonauta) 

- Mavzolej V.I.Lenina – mauzoleum 

- Sobor Vasilija Blažennovo – Chrám Vasila Blaženého 

 

2. Pracovní sešit – str.62/1,2, 3 

3. Procvičujte čtení – text v učebnici - str. 53/3A 

 

 

    b) Anglický jazyk 

       Oprava z 12/3 – kontrola z gramatiky a oprava 

 Dejte do minulého času: 

 

 1.Tom doesn't like going to the theatre.    

 2.My mother is a doctor.                           

 3.My father works for a veray big company.   

 4.He plays football on Sundays. 

 5.What do you do in your free time. 

 6.There are five of us in our family. 

 7.My grandparents don't like pop music. 

8.I am a student at Nottingham University. 

 9.My house makes me feel safe and relaxed. 

 10.Is there a table in the room? 

 

 Řešení: 

 1.Tom didn't like...... 

 2.My mother was ......... 

 3.My father worked... 

 4.He played............. 

 5.What did you............. 

 6.There were.................. 

 7.My grandparents didn't like...... 

8.I was a student............... 

 9.My house made me.............. 

 10.Was there........................ 

  



 

 

2) Matematika 

  a) Procvičování do sešitu 

   Ekvivalentní úpravy rovnic  - přičtením nebo odečtením stejného čísla nebo výrazu 

    129/2 c) 

  b) Nová látka – do sešitu 

   Ekvivalentní úpravy rovnic – vynásobením nebo vydělením stejným nenulovým číslem    

   Do sešitu zepředu opiš ekvivalentní úpravu rovnic z tabulky na straně 130 (včetně popisu). 

   Dle návodu v tabulce řešte rovnice užitím ekvivalentních úprav. 

   130/3 a) 

 

3) Český jazyk 

Vymyslete 6 souvětí o libovolném počtu vět, každé však musí obsahovat alespoň dvě věty               

 hlavní spojené v zadaném poměru. 

  Napiště k daným poměrům jejich symboly. 

 

 Příčinný – Odešel z místnosti, neboť se mu udělalo nevolno. 

 

 Slučovací -..Přišel a odešel o hodinu dříve. 

 

 Důsledkový -Začal pracovat, a tak měl víc času na kamarády.. 

 

 Odporovací -Chtěl uvařit večeři, nenakoupil ale na ni včas. 

 

 Vylučovací-..Buď přijdu, nebo Ti alespoň zavolám. 

 

 Stupňovací-...Vyhrál, dokonce překonal dosavadní rekord. 

 

 

 Souvětí souřadné a podřadné: 

 Rozlište souvětí souřadná a podřadná: 

 Koupila jsem lístky do divadla, protože přijede sestřenice, kterou návštěva divadla vždycky 

 potěší (P). Chtěla volat o pomoc, ale selhal jí hlas, a tak jen utíkala, co jí nohy stačily (S). Těšila 

 jsem se na ni, šla jsem jí i naproti k autobusu, ale nepřijela (S). Volala mi, že onemocněla, a tak  jsme 

setkání odložily na první sobotu . Moc jsem pospíchala, dokonce jsem si nestihla ani                               

 pořádně sbalit věci, ale vlak mi neujel. Když jsem šla na oběd k babičce, vzala jsem si na  sebe 

svetr, který mi upletla k narozeninám. Nesněžilo, ba i sluníčko svítilo, a tak jsme si  krásně zalyžovali. 

Chtěla jsem si číst, ale přišla Inka, se kterou jsem se dlouho neviděla, a  tak jsme celé odpoledne 

propovídaly. Těším se na Soňu, protože se spolu nikdy nenudíme a  moc se nasmějeme. 

 

 Text se mi celý posouvá, tak další kontrola: 

 Volala mi,.....................(S) 

 Moc jsem pospíchala,.......(S) 



 Když jsem šla na oběd........(P) 

 Nesněžilo,...................(P) 

 Chtěla jsem si..................(S) 

 Těším se na Soňu..........(S) 

 

  

4) Zeměpis 

1. Zkontrolujeme si všechny zápisy v sešitech od 13.3. (kdo chyběl 10.3. má odpovědi na zadané otázky 

zpracované a zápis ke službám i cestovnímu ruchu.) 

 2. Úkol k městu Litoměřice, seznam krajů a měřítka map ověříme po návratu, odpovědi na otázky z 20.3., 

které máme v sešitech budou klasifikované!!! 

3. Dnešní téma: KRAJ PRAHA    jako motivaci k tématu se můžeš podívat (když budeš mít chuť a 

náladu)               https://www.youtube.com/watch?v=97nQUmyDyNE 

…a zapíšeme pod nadpis - kraj Praha - následující:  

 rozloha 496 km², počet obyvatel 1,3 mil. (r.2019), 2 600 obyv./km² 

 50°5′ s. š., 14°25′ v. d.  (název třeba podle pověsti o Libuši, další vysvětlíme později) 

  Pražská plošina (Petřín 327mn.m., Vítkov 270mn.m, Bílá hora 381mn.m., Teleček 399mn.m.) 

 Vltava (Berounka, Botič, Motolský potok, Dalejský potok, Rokytka) 

 geologický vývoj: starohory (Šárka), prvohory (Prokopské údolí), druhohory (Bílá hora) 

 k historickému vývoji alespoň něco málo: 9. stol. Pražský hrad, 14. stol. rozkvět za doby Karla IV., r. 

1784 Dvorský dekret (spojení 4 částí města), r.1918 hlavní město ČSR, r. 1974 poslední rozšíření území, r. 

1993 hlavní město ČR 

 příklady historických památek (stavitelské slohy upřesníme později), ale nyní píšeme památky z videa, 

je jich pouze pět (pokud nemáš možnost piš několik příkladů sám) 

          https://www.youtube.com/watch?v=DSISEm7M2n0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=97nQUmyDyNE
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=Praha&params=50.083333333333_N_14.416666666667_E_type:landmark_region:CZ
https://www.youtube.com/watch?v=DSISEm7M2n0

