
Materiály k samostudiu 

Úterý 19. 5. 2020 

Třída 8. E 

 

1) a) Ruský jazyk 

   18.lekce – celkové opakování 

1. Učebnice str. 65/5A – odpovězte na otázky, 65/5B – pojmenujte města na fotografiích 
2. Opakování – rozkazovací způsob sloves – pracovní sešit str. 79/4 – doplňovací cvičení 

             (viz Gramatický přehled -  učebnice str. 30) 

3. Výuková videa: www.eralash.ru 

 

 

    b) Anglický jazyk 

   Překlad do gramatiky: 

1.Nemusíš nic říkat. 

2.Ona nemusíbýt doma v šest. 

3.Dnes nemusím nic dělat? 

4.Musíte mluvit tak nahlas? 

5.Proč tam musí být on? 

6.Nemusíme se rozhodnout dnes. 

7.V kolik tam musíme být? 

 

Let's play pelmanism and try your knowledge in vocabularies regarding moods, feelings.... How good are 

you in this topic? 

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

 

2) Matematika 

   a) Opakování učiva – zezadu do sešitu 

       Učebnice 141/2 f) 

                        141/3 a) 

   b) Opakování rovnic se zlomky – po vyřešení poslat 

                        141/3 b) a d) 

     Po vyřešení pošli na lustyk.perina@seznam.cz 

   c) Procvičování učiva – zepředu do sešitu 

       Učebnice 135/3 a) 

 

 

http://www.eralash.ru/
https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-feelings_moods-2-uroven?source=explicitExercise
mailto:lustyk.perina@seznam.cz


3) Český jazyk 

 

Kdo by měl jakoukoli výtku, můžeme se spojit a udělat online konzultaci, nevidím v tom problém, ale 

ozvěte se mi, pokud byste měli zájem a nezvládáte.  

 

Shoda podmětu s přísudkem 

online cvičení na shodu podmětu s přísudkem (těžší varianta, kterou předpokládám, že jako žáci osmého 

ročníku, zvládnete) – udělejte celé. 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-3-uroven/1400 

 

+ 

 

Rozlišit věty příslovečné místní, časové, způsobové a měrové bývá pro některé z vás větším problémem. 

Urči tedy druh vedlejší věty příslovečné. - přepiš si mluvnice 

 

Až se setmí, vyrazíme na tu naši tak dlouho plánovanou akci.   …..................................................... 

 

Jakmile odbije půlnoc, Bílá paní začne vykonávat svou živnost.  …................................................... 

 

Po ztrátě všech nadějí se vydal definitivně tam, odkud již není návratu. …......................................... 

 

Žák Dudek se učil tak, že při tom musel chodit.  …............................................................................ 

 

Peněz si vydělal tolik, že se mu ani do kapes nevešly. …................................................................... 

 

 

Příští týden v přípravě pošlu výsledky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Zeměpis 

Zeměpis    8.E  19.5.2020   úterý 

1. Kontrola minulé práce v pořadí zadání: 1012 m, 604 m, 744 m, hořec, rybník – rekreace-  

     Doksy, např. Sychrov, Zákupy, Frýdlant, Bezděz Trosky, Smrk 1124 m, Nový Bor,  

     Kamenický Šenov …… 

2. Nové učivo: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ  (učebnice str. 88 - 90 a mapy). 

 Posloucháme a téměř všechno se ve 4 minutách dozvíme. 

       https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240005 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-3-uroven/1400
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10268040165-ceske-pexeso/210552116240005


 Vybereme podle vlastního uvážení několik vět z modrého rámečku str. 88 a ze žlutého rámečku str. 

90, zapíšeme. 

 Přečteme celý text v učebnici ke Královéhradeckému kraji. 

 Vyhledáme 5 okresních měst, ke každému z nich doplníme něco z následující nabídky:  

a) na řece Úpa a s továrnou na kožešiny KARA     b) v okolí je pevnost Dobrošov a 

             Babiččino údolí       c)  německy Reichenau an der Knieschna       d) Valdštejnovo  

náměstí a les Řáholec      e) výrobky značky PERTOF a renesanční Bílá věž. 

 

 Ústně zodpovíme otázku 1., 2., 4., 9. v učebnici na straně 90. 

 Atlas str. 26 najdeme hrad Kost a do sešitu nakreslíme možno i z jiných zdrojů. 

  

 K uvedeným místům si připravíme zajímavosti – písemně. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Zdroj obrázků: www.google.cz 

3.  Na závěr se zamyslíme a pokusíme se chvíli vyprávět o Královéhradeckém kraji.  

 

Hronov Velichovky Kuks 

Dvůr Králové nad Labem Harrachov Babiččino údolí 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina

