Materiály k samostudiu
Pátek 22. 5. 2020
Třída 8. E
1) Matematika
Opakování učiva – zezadu do sešitu
Učebnice 141/3 f)
141/4 b)
135/3 c)
2) Český jazyk
Čtení s porozuměním

Přemýšleli jste někdy o tom, co se vám děje v hlavě, když usnete? Jsou vaše sny v bezpečí?
Právě na tyto otázky vám příběh Požírače snů přinese odpověď.
Klikni na odkaz a odpovídej:
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-pozirac-snu/78
+
Klikni na odkaz a odpovídej:
https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-pozirac-snu/77
3) Dějepis
Tomáš Garrigue Masaryk – uč. str. 86
Dějiny udatného národa – díl 88
https://www.youtube.com/watch?v=1YZpYT2xHx8

Pro pochopení tzv. Hilsneriády se podívejte na film Zločin v Polné – dva díly (můžete i s rodiči)
https://www.youtube.com/watch?v=Y9PGtbAGTzI
https://www.youtube.com/watch?v=ilfHqGLFyyo

4) Zeměpis
1. Malá zpětná kontrola k minulým okresním městům: a) Trutnov, b) Náchod, c) Rychnov,
d) Jičín, e) Hradec Králové. Věž hradu Kost má jednoduchý půdorys (). A ráda bych od
Vás ještě někdy slyšela zjištěné zajímavosti k uvedeným obrázkům (A. Jirásek, lázeňství,
sochy neřestí a cností, zvířata původem třeba z Afriky, skokanské můstky, Viktorka u
splavu) - určitě jste zjistili mnohem více informací - nechte si je uschované!
2. Další kraj ČR = poslední v Čechách potom už přejdeme na pomezí Moravy. Bude důvod k
opakování, ale dnes ještě: PARDUBICKÝ KRAJ (učebnice str. 91-92 a mapy)
Dnes zapisujeme, doplňujeme a sledujeme text učebnice s mapu.
 velmi krátká státní hranice s …………………
 hlavní vodní říční tok se jmenuje …………. a tvar reliéfu v jeho okolí je ………………
 název kóty 1423 m je ….…………..… a pod ní pramení velká řeka ……………...
 zlatý glóbus ve znaku kraje symbolizuje ……………………………………………………….
 území kraje tvoří 4 okresy ……………………………………………………………………………………….
 reliéf kraje umožnil rozvoj zemědělství a dopravy, protože ……………………………………..
 město Litomyšl je rodištěm ……………………………
 obec Ležáky má stejný krutý osud jako středočeské ……………………………….
 Velká pardubická se jezdí v ……………………, ale slavný národní hřebčín je v ……………….
 autobusy značky KAROSA vyrábí strojírenský podnik ve městě …………………………..

zdroj obrázků www.google.cz

3. Přesvědčíme se, že o Pardubickém kraji z dnešní hodiny už něco známe, ale pozor je
tam jedna chyba, protože v loňské roce došlo ke změně v seznamu památek UNESCO.
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2319

