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ČESKÝ  JAZYK 

ČESKÝ JAZYK (SLOH) – PÁTEK 24. 4. 2020 

 

I. kontrola zadání ze dne 17. 4. 

www.sciodat.cz  

Sloh a komunikace - slovní zásoba, vhodnost a přesnost vyjádření (1. pokus) -zkontroluji 

Opět chválím vás všechny, kteří jste zadání splnili. 

Bohužel, zase několik z vás zadání nesplnilo. Zjistila jsem, že někteří žáci opravdu 

nepracují vůbec (A. Beržnyk, M. Sklenička, V. Kohoutová, B. Vyšohlídová).  

Kromě těchto žáků test nevypracovali: K. Slavík, N. Škardová a M. Vyšohlídová. 

II. Nové zadání 

Procvičíte si pravopis, ten potřebujete i při psaní slohových útvarů. 

www.sciodat.cz 

8. ročník: Mluvnice - pravopis - interpunkce, spojovací výrazy, skupiny hlásek (1. pokus) 

Opět budu kontrolovat! 

 

MATEMATIKA   

PS strana  130 A -5, A -6.        

Můžete posílat ofocené úkoly - opravím 
                     

NĚMECKÝ  JAZYK 

1. Hört gut zu: https://www.youtube.com/watch?v=Utxt4DOYCdI 

  https://www.youtube.com/watch?v=ZHt98_EJNUA 

2. Im Arbeitsheft  S. 18/12, 20/18 

http://www.sciodat.cz/
http://www.sciodat.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=Utxt4DOYCdI
https://www.youtube.com/watch?v=ZHt98_EJNUA


 

RUSKÝ  JAZYK 

Pracovní sešit str. 62/1,2,3,4 – procvičení slovní zásoby lekce 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Pro kontrolu fráze se slovesem être podle 
videa https://www.youtube.com/watch?v=km2Pq_bSOEU 
1. être en forme/ n´être pas en forme 
2. être enrhumé = být nastydlý 
3. être de bonne/ mauvaise  humeur = mít dobrou/ špatnou náladu 
4. être d´accord (on est d´accord) 
5. être en avance = být někde dříve 
6. être à l´heure = být na čas 
7. être en retard = mít zpoždění 
8. être enceinte = být těhotná 
9. être sur le point de (=futur proche) právě budu něco dělat 
+ être à la bourre =mít zpoždění 
+ ne pas être dans son assiette =necítit se dobře 
Nezapomeň, že pro použití fráze musíš sloveso être časovat. Pokud si chceš fráze 
procvičit, napiš fráze ve větách a pošli mně ke kontrole emailem. Např. Christine a 
été vraiment en forme samedi. Nous sommes ici en avance,nous avons 10 minutes 
pour prendre du café. Elle est à la bourre, combien de temps on doit l´attendre?  
 
 
Kopie Unité  2 Évaluation - s. 164 
cv. 4- napiš ingredience-potraviny, které je třeba přidat do pokrmu- používej  dělivý 
člen: du/ de la/ des/ de l´ a vazbu Il faut = Je potřeba.. 
cv. 5 doplň do dialogu určit člen/ dělivý člen, pořádně se zamysli nad rodem a číslem 
podstatného  jména 
cv.6- doplňuješ sloveso manger a boire- musíš je časovat, zopakuj si časování nep. 
slovesa boire na s. 103 v učebnici 

 

 

CHEMIE 

1) Řešení z 20.4.: 

a) Názvy ze vzorců: 

Na2 
IO-II – oxid sodný, V2 

VO5 
-II – oxid vanadičný, Os VIIIO4 

-II – oxid osmičelý,                 

Ag IBr -I– bromid stříbrný, Cu III2 -I– jodid měďnatý, FeIII F3 
-I– fluorid železitý 

b) Vzorce z názvů: 

oxid siřičitý – SIVO2 
–II , oxid chloristý – Cl2 VIIO7 

–II , oxid vanadistý – V2 
VIIO7 

-II , 

chlorid sodný – Na ICl -I,   bromid hlinitý – AlIIIBr3 
–I,  jodid vápenatý – CaIII2 

–I 

https://www.youtube.com/watch?v=km2Pq_bSOEU


2) Pokud se někomu nepodařilo správné řešení, nezoufejte, dotazy posílejte na 

melichova.perina@seznam.cz . Zkuste znovu nastudovat názvosloví z učebnice na 

str.50, 51 a 52 a úkoly z minulých příprav, kde jsem se též snažila o výklad, případně 

se podívejte znovu na doporučená videa. Pročtěte si znovu článek Ionty v chemii      

na str.53 a všimněte si, že náboj kationtů a aniontů se značí jako horní index 

arabskými (běžnými) číslicemi se znaménkem za číslicí. Hodnota náboje iontů se 

shoduje s hodnotou oxidačního čísla. Podle str.53 si zopakujte, že vzorce sulfidů se 

tvoří podobně jako vzorce oxidů, protože síra má v sulfidech oxid.č. –II podobně jako 

kyslík v oxidech. 

3) Text na str.55 – 57 již máš pročtený (úkol 25.3.). Ačkoliv jsem si myslela, že názvosloví 

kyselin probereme až ve škole, ale protože se zatím neví, kdy to bude, zkusíme to 

hned. 

4) Do sešitu zapiš Bezkyslíkaté kyseliny – názvosloví a přečti si znovu první odstavec 

v pravém sloupci textu na str.56. Do sešitu zapiš vzorce a názvy čtyř bezkyslíkatých 

kyselin, které se skládají z vodíku a halogenu: 

HCl -  kyselina chlorovodíková (další názvy doplň podle vzoru): HF, HI,  HBr 

5) Do sešitu zapiš Kyslíkaté kyseliny – názvosloví. Přečti si, jak se tvoří vzorce a názvy 

kyslíkatých kyselin v pravém sloupci textu na str.56. Pokusím se o vysvětlení 

jednotlivých bodů návodu: 

Pro dnešek jen odvození vzorce z názvu – kyselina dusičná: 

a) Kyselinotvorný prvek je dusík, jeho ox.č. určíš podle zakončení –ičná. 

b) Vodík má vždy ox.č. I, kyslík –II (musíš si pamatovat), dusík V (viz bod a) 

c) Počet vázaných atomů kyslíku vyjádříš dolním indexem u kyslíku a zjistíš ho tak, že 

spočítáš rovnici, aby vyšla 0 (součet ox.čísel ve sloučenině je vždy 0 – musíš si 

pamatovat). Kladná část vzorce (HI a NV) se musí rovnat záporné části (O-II).  

Jedna(1 vodík s ox.č.I) + pět(1 dusík s ox.č.V) = 6. Kolik musí být atomů kyslíku, 

aby vyšlo -6? Výsledek jsou 3, protože 3 x (-II) = -6. 

d) Zapíšeš HNO3. 

6) Podívej se na video: 

https://www.youtube.com/watch?v=k_QP6daQa_0 

 

 

mailto:melichova.perina@seznam.cz
https://www.youtube.com/watch?v=k_QP6daQa_0

