Materiály k samostudiu
Úterý 7. 4. 2020
Třída 8. E
1) a) Ruský jazyk
17.lekce - Moskva
1) Učebnice – str. 55/6C – odpovězte na otázky (viz text na str.54/6A)
2) PS – 64/9
3) Reálie – Ruské Velikonoce - přečtěte si text o tradicích pravoslavných Velikonoc (viz
příloha)
b) Anglický jazyk
Easter
Prepare topic for „Easter time“ (write into your grammar, minimum at least 15 sentences +
vocabularies – mazanec, pomlázka, koleda.....)
(concentrate on your Easter – what do you usually do, traditional habits, prepare vocabularies,
your funny experience from your Easter)

2) Matematika
Opakování učiva – zezadu do sešitu
Ekvivalentní úprava rovnic:
a) Vypracuj do sešitu 131/4 c)
b) Opiš řešení Ivana v úloze 131/5 a doplň za / jaké ekvivalentní úpravy Ivan provedl,
potom proveď zkoušku (porovnej levou L a pravou P stranu rovnice).
3) Český jazyk
Oprava a kontrola z 19/3
Zopakovat
Zapsat do sešitu mluvnice:
JAKO BY x JAKOBY (Rozdíl)
1)ja – ko – by --- jakoby – např. Oblečená jakoby narychlo. Chovat se jakoby lhostejně.
2)jako – by --- jako by (= jako kdyby, v tomto případě „by“ součást přísudku, vyjadřujeme porovnání s
hypotetickým dějem) – např. Díval se, jako by mi ani nevěřil. Mluvil, jako by skrýval smutek.
Výsledky:
Opakování na poměry:
Uč str 62/3b – napsat do sešitu mluvnice
Podle vašeho uvážení (kontrola podle spojek), nezapomenout se podívat na nalepenou tabulku poměrů.
Souřadné spojky mezi větami hlavními

Výsledky:
Rozbor věty – do sešitu přepsat a udělat grafické znázornění VH a VV, zakroužkovat spojky + určit poměry,
určit ve větě ZSD.
Pro přímý útok na kamenné hradby hledají velitelé dobrovolníky, a proto se hlásí především mladíci,
protože neznají nebezpečí, jež při útoku nad nimi visí.
Spojky – a proto (poměr důsledkový), protože (poměr příčinný)

…... pozor! JEŽ – není souřadná spojka

1.VH a proto 2.VH
protože
3.VV
jež
4.VV
ZSD – hledají velitelé, se hlásí mladíci, neznají oni (mladíci), visí jež (nebezpečí)

4) Zeměpis
1. Ověříme minulé odpovědi: a) J.V. Myslbek a L. Šaloun b) 30 soch c) rotunda sv. Martina d) od roku
1918 e) na pravém břehu f) Koňský trh g) Na Staroměstské, náměstí.
2. Pohlednice z Prahy jsme samozřejmě pojmenovali, jistě také i Vítkov, Obecní dům, Zlatá ulička, Týnský
chrám, Belveder, chrám sv, Mikuláše …

3. Místní krajina ŘEPY (stále zůstáváme v kraji Praha)
- kostel sv. Martina, klášter sv. Karla Boromejského,
památník bitvy na Bílé hoře, hřbitov řádových
sester, kostel na Bílé hoře…
- současnost známe: sportovní centrum, školy,
kulturní střediska, obchodní síť, dopravní
možnosti ….
- pojmenování ulic na sídlišti (podle jmen umělců)

např. Pavel Socháň umělecký fotograf,
Jan Lauda sochař, Otakar Španiel sochař ….

Název Velikonoce pochází z “velké noci“ ze soboty na neděli, kdy Ježíš Kristus vstal
z mrtvých. A ještě připomínám: ŠKAREDÁ STŘEDA (NEMRAČ SE), ZELENÝ ČTVRTEK (JÍME
ZELENOU STRAVU NAPŘ. ZELÍ), VELKÝ PÁTEK (UMYJEME SE V POTOCE), BÍLÁ SOBOTA
(POSVĚTÍME OHEŇ), BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ (POSVĚTÍME VELIKONOČNÍ POKRMY),
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (POMLÁZKA = MRSKAVÝ PONDĚLEK)

Hezké velikonoční svátky přeje Krejčová.

