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 MATEMATIKA   

PS str. 137 A - 5. 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Anglický jazyk – (Panošová) 18. 5. 2020 

Pracovní sešit: „Caring for the environment“ s. 48/1, 2 

Nauč se novou slovní zásobu lekce 5D (PS s. 77) – vypiš si nová slovíčka. 

Ful.: 

Vypracuj test (část volíte A,B,C; část vpisujte). Vyplň, klikni na FINISH a dej SEND 
TO MY TEACHER a je to!! 
 
Trochu jste mi v geniální systému udělali zmatek tím, že na otázku "group" (8.A., 8.B, 
8.C, 8.D...)jste psali kdeco, včetně "I don´t know", navíc je systém citlivý i na 
velká/malá písmena, takže se sjednotíme podle "kuchařky": full name (=vaše celé 
jméno); level/group: 8.B; school subject: English; teacher´s mail: 
fulinova.perina@seznam.cz) 
 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(E
SL)/First_conditional/1st_Conditional_B_class_by5362af 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

1. Tageszeit./ Hört gut zu! 

https://learngerman.dw.com/en/hast-du-morgen-zeit/l-37461035 

2. V učebnici a) str. 32/ 7 - přečtěte si rozhovor      

  b) str. 50/ 3 - Was ist wo? - opište pravý sloupec pod otázkou Wo? včetně VŠIMNI SI:

  c) str. 33/ 11 - Wo liegen/ stehen/ sind die Sachen? - zapište 8 vět do školního sešitu, 

  tentokrát odpovídáte na otázku Wo? - po předložce použijte 3. pád - Dativ. 

  Práci samozřejmě pošlete ke kontrole!!! 

 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/First_conditional/1st_Conditional_B_class_by5362af
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/First_conditional/1st_Conditional_B_class_by5362af
https://learngerman.dw.com/en/hast-du-morgen-zeit/l-37461035


RUSKÝ  JAZYK 

Učebnice str.  56/10A – přečti si text o metru a správně seřaď odstavce 

Cv10B – Větu se správně doplněným koncem zapiš do sešitu 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

V pracovním sešitě na s. 28 udělejte cv. 1, 2 (doplňuješ samostatná osobní zájmena), 3 (napiš infinitiv 

příčestí minulých ve větách) 

Ve středu nás čeká znovu online výuka ve 12.00 hodin na zoom.us 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/74512277561?pwd=dWMyY2ZsbEpVRGRDencvL1poTGVKdz09 

Meeting ID: 745 1227 7561 

Password: 0X6pXk 

 

ZEMĚPIS 

*Minulou hodinu jste si zpracovali Prahu. 

*Do sešitu si doplňte:(vyhledejte na internetu...) 

Současný primátor Hlavního města Praha (HMP):  

Současná starostka městské části Praha 17 – Řepy: 

Počet obyvatel m.č.Praha 17 – Řepy. 

 

*Víte, jak vznikl název Řepy? Kolik obyvatel mají Řepy? Co víte o histori a současnosti Řep? 

Znáte knihu Řepy krásné - Řepy mé?  

 

*Připravte si v bodech deset historických památek Prahy, kterými byste provedli 

kamaráda/kamarádku, kteří vás navštíví v rámci výměnného pobytu. A co moderní kolturní památky, 

kolik jich znáte? Vypište si je. 

 

*Učebnice str. 74 

Kraje ČR – Středočeský kraj 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/88116  

*Výpisek si udělejte podle učebnice i prezentace. Ani v této prezentaci nejsou čísla aktuální. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/88116


 

*Vyhledejte si prosím památky kraje na mapě v atlasu ČR – str. 26/ Cestovní ruch, zopakujte si je na 

obecně zeměpisné (fyzické) mapě. Orientaci si opakujte každou hodinu tak, jak jsme zvyklí. 

 

FYZIKA 

Do sešitu: 

Opakování – výpočty naměřených veličin proudu a napětí 

Podle příkladů z předchozích hodin opište zadání, vypracujte postup a vypočítejte výsledek  

 

CHEMIE 

1) Řešení ze 6.5. (zkontroluj a oprav): 

NaOH, Pb(OH)2, kyselina jodovodíková, Pb(OH)2, HBr, kyselina siřičitá, kyselina 

chlorovodíková, HIO3 (prostřední je velké I), kyselina chlorečná, hydroxid hlinitý, LiOH, 

HF, hydroxid železnatý, Ca(OH)2, HNO2, kyselina chromová, H2CO3 

 

  kyselina     hydroxid   

kyslíkatá   bezkyslíkatá       

vzorec název vzorec název vzorec název 

 H II VO3
-II 

 kyselina 
jodičná  H IBr-I 

 kyselina 
bromovodíková  Na IOH-I 

 hydroxid 
sodný 

            

 HI N IIIO2
-II 

 Kyselina 
dusitá  H IF-I 

  kyselina 
fluorovodíková  Pb II(OH)2

-I 
 hydroxid 
olovnatý 

            

 H2 ISIVO3
-II 

 kyselina 
siřičitá  H II-I 

 kyselina 
jodovodíková  Ca II(OH)2

-I 
 hydroxid 
vápenatý 

            

 HIClVO3
-II 

 kyselina 
chlorečná  H ICl-I 

 kyselina 
chlorovodíková  Al III (OH)3

-I 

 hydroxid 
hlinitý 

            

 H2
ICrVIO4

-II 

 kyselina 
chromová      Li IOH-I 

  hydroxid 
líthný 

            

 H2 
IC IVO3

-II 
 Kyselina 
uhličitá      Fe II(OH)2

-I 

 hydroxid 
železnatý 

            

 



2) 30.3. jste měli za úkol nastudovat text o kyselosti a zásaditosti roztoků na str.59. Přečti si 

kapitolu znovu, zkontroluj, zda sis nakreslil(a) obr.105. Podle drobnějšího textu za žlutým 

pruhem si zkus ověřit některé přírodní indikátory např. změnu barvy černého čaje v reakci na 

kyselinu citronovou. Pokud máte v rodině zahradní bazén, uvědom si, že součástí bazénové 

chemie je i zjišťování pH faktoru. 

3) Nadepiš do sešitu Indikátory kyselosti a zásaditosti a nakresli obrázek: Barvy roztoků 

indikátorů v kyselině a hydroxidu: (V prvním řádku je změna fialového lakmusu: v hydroxidu 

zmodrá a v kyselině zoranžoví až zčervená, v druhém řádku bílý roztok fenolftaleinu 

v hydroxidu zčervená až zfialoví, v kyselině se nezbarví.) 

lakmus                                hydroxid       kyselina      

            fenolftalein           hydroxid    kyselina       

 


