
Materiály k samostudiu 

Čtvrtek 28. 5. 2020 

Třída 8. E 

 

1) a) Ruský jazyk 

18.lekce – celkové opakování 

 

1. Učebnice str. 68/11 – opakování názvů budov ve městě 
2. Pracovní sešit str. 81/9 – doplňovací cvičení (minulý čas sloves) 
3. Online cvičení – www.jazykynanetu.cz/rustina-on-line 

            Zeměpisné názvy 

 

     b) Anglický jazyk 

Check your excercises – date 20/5 

Let's do revision – pojďme si zopakovat některá důležitá témata a zejména gramatiku: 

Pracovní sešit str 36/2, 38/1, 39/5 

36/2 

1.Example: I can hear a woman talking. 

2.I can see some people swimming. 

3.I can hear a child crying. 

4.I can feel the sun shining on my face. 

5.I can hear someone playing a guitar. 

6.I can smell someone eating a hamburger. 

7.I can feel a gentle wind blowing. 

8.I can see people sunbathing. 

 

38/1 

1.amazing, amazed 

2.bored,boring 

3.embararrasing, embarrassed 

4.interesting, interested 

5.excited, exciting 

6.frightening, frightened 

7.tired,tiring 

8.annoyed, annoying 

 

39/5 

1.narrow 

2.careless 

3.dark 

4.unfriendly 

5.crooked 

6.interesting 

 

Let's play pelmanism – try to turn the right verbs that belong together 

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-verbs_body-2-uroven?source=explicitExercise 

http://www.jazykynanetu.cz/rustina-on-line
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-verbs_body-2-uroven?source=explicitExercise


2) Přírodopis 

Žlázy s vnitřní sekrecí – uč. str. 54 – 55 

https://slideplayer.cz/slide/1966411/ 

https://www.slideserve.com/suzuki/l-zy-s-vnit-n-sekrec-endokrinn-syst-m 

 

 

3) Český jazyk 

Oprava a kontrola z 21/5 

 

Doplň ke stanovené větě hlavní zadané druhy vět vedlejších. (budete mít ve školním sešitě) 

 

Přinesl čaj, který divně voněl. (přívlastková).................................................................. 

 

Přinesl čaj, když jsem byla na odchodu.(časová)........................................................... 

 

Přišel, aby všechno zkazil.(účelová) ….............................................................................. 

 

Přišel, kdyby věděl proč.(podmínková)............................................................................ 

 

Přišel, jakmile jsem mu zavolala.(časová)............................................. 

 

Zpívala, protože to tak cítila.(příčinná).................................................. 

 

Zpívala, odkud ji bylo slyšet nejvíce.(místní)......................................................................... 

 

Rozhodl se, že to udělá znovu.(předmětná)............................................................................ 

 

Rozhodl se, jak mu příslušelo (způsobová).......................................................... 

 

 

Opakování na psaní velkých písmen (doplňovačka – nemusím vás upozorňovat na to, že pokud nějaké jevy 

nebudete znát, vypíšete si je do mluvnice a uděláte si opravu): 

https://www.umimecesky.cz/diktat-velka-pismena-mesta-casti-mest-ulice-2-uroven/163 

https://slideplayer.cz/slide/1966411/
https://www.umimecesky.cz/diktat-velka-pismena-mesta-casti-mest-ulice-2-uroven/163


 

4) a) Německý jazyk 

   - pracovní sešit str. 78, cv. 9 

- otázky v pracovním sešitě si přečtěte a napište mi vedle otázek překlad do češtiny 

- odpovězte volně na otázky (odpovědi si můžete vymyslet) 

- procvičujte a opakujte: 

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

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

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

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

 

     b) Anglický jazyk 

Check your excercises – date 20/5 

Let's do revision – pojďme si zopakovat některá důležitá témata a zejména gramatiku: 

Pracovní sešit str 36/2, 38/1, 39/5 

36/2 

1.Example: I can hear a woman talking. 

2.I can see some people swimming. 

3.I can hear a child crying. 

4.I can feel the sun shining on my face. 

5.I can hear someone playing a guitar. 

6.I can smell someone eating a hamburger. 

7.I can feel a gentle wind blowing. 

8.I can see people sunbathing. 

 

38/1 

1.amazing, amazed 

2.bored,boring 

3.embararrasing, embarrassed 

4.interesting, interested 

5.excited, exciting 

6.frightening, frightened 

7.tired,tiring 

8.annoyed, annoying 

 

39/5 

1.narrow 

2.careless 

3.dark 

4.unfriendly 

5.crooked 

6.interesting 

 

Let's play pelmanism – try to turn the right verbs that belong together 

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-verbs_body-2-uroven?source=explicitExercise 

 

https://www.umimenemecky.cz/cviceni-perfektum
https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet
https://www.umimenemecky.cz/cviceni-perfektum
https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-verbs_body-2-uroven?source=explicitExercise

