
Materiály k samostudiu 

Pondělí 15. 6. 2020 

Třída 8. E 

 

1) Chemie 

Téma: Dvouprvkové sloučeniny - procvičování 

Procvič si halogenidy:                                                                    https://www.skolasnadhledem.cz/game/1805 

Procvič si oxidy:                                                                               https://www.skolasnadhledem.cz/game/1807 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1808 

Procvič si bezkyslíkaté kyseliny (o některých jsem se nezmiňovala, rovnice reakcí  jsme též nesestavovali, nevadí, zkus 

to):                                                    https://www.skolasnadhledem.cz/game/1811 

 

 

2) Matematika 

  Opakování učiva – zezadu do sešitu 

A) Pomocí tabulek urči: 

     253 =  

     1703 =  

     12003 =  

     15,83 =  

     1,43 =  

     0,653 =  

  

 B)   171/13 

         171/15 a) + b) + c) 

         171/16 

         172/22 a) 

         172/23 a) + b) 

         173/24 a) + b) 

 

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1805
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1807
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1808
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1811


 

 

 

3) Český jazyk 

Domnívám se, že bychom neměli zapomenout na našeho nejvýznamnějšího básníka, oceněného 

Nobelovou cenou za literaturu roku 1984...... 

Víte, o kom mluvím? Tak schválně.............. 

 

Přečtěte si prezentaci o tomto básníkovi, udělejte výpisky do sešitu literatury: 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/20672 

 

Asi jste na jméno básníka přišli, alespoň doufám. Tak neztrácejte čas a zkuste si přečíst báseň plnou 

emocí: 

Pouze si přečtěte báseň pod názvem „Večerní píseň“ ze sbírky Maminka od Jaroslava Seiferta 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/38313 

 

 

 

4) Fyzika 

Opakování učiva – zezadu do sešitu 

Jaký příkon má spotřebič s odporem 0,95 k, jestliže jím prochází proud 1,3 A? 

 

Nová látka – zepředu do sešitu 

Přečti si stranu 172 a 173. 

Zápis do sešitu: 

Ucho jako přijímač zvuku 

Lidské ucho vnímá zvuky od frekvence 16 Hz (dolní hranice slyšitelnosti) 

                                           do frekvence 20 kHz (horní hranice slyšitelnosti). 

Infrazvuk – tóny o frekvenci do 16 Hz (větrné elektrárny, dopravní prostředky, 

dorozumívání zvířat – sloni, aligátoři, velryby aj)  

Ultrazvuk – tóny o frekvenci nad 20 kHz (lékařská diagnostika, průmyslová diagnostika – 

vady ve výrobcích, píšťalky na přivolávání psů, míchání emulzí, čistění šperků aj.) 

 

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/20672
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/38313


 

5) Přírodopis 

. Oko – uč. str. 57 – 58 

https://www.slideserve.com/tanek/oko 

 

rozlišování barev 

 

   

6) a) Německý jazyk 

  - pracovní sešit str. 78, cv. 11 

- doplňte do textu pomocná slovesa a text mi posílejte na můj email: otoupalova.perina@seznam.cz 

 

    b) Anglický jazyk 

OPAKOVÁNÍ -  PŘÍDAVNÁ JMÉNA a ZÁJMENA 

Zopakujte si stupňování přídavných jmen (comaparative 2.st – superlative 3.st) – udělejte celé cvičení 

(problematická přídavná jména si zapište do sešitu gramatiky) 

https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-adjectives-comparative-superlative/692 

 

Procvičte si zájmena v písni (zájmena si vypište - problematická): 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Subject_and_objec

mailto:otoupalova.perina@seznam.cz
https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-adjectives-comparative-superlative/692
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Subject_and_object_pronouns/Subject_and_object_pronouns_ko360910tl


t_pronouns/Subject_and_object_pronouns_ko360910tl 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Subject_and_object_pronouns/Subject_and_object_pronouns_ko360910tl

