Materiály k samostudiu
Pondělí 30. 3. 2020
Třída 8.B

MATEMATIKA
Algebraické vzorce PS strana 126 A – 30., A – 31.

ANGLICKÝ JAZYK
Anglický jazyk – (Panošová) 30. 3. 2020
Napiš do sešitu 6 vět v minulém čase – mohou být obsahově podobné jako ty čtvrteční, jen
jiná gramatika (nebo PS 41/6)
PS 40/2
PS 41/3
Ful.: uč. 58 přečíst, 59/2 opsat do sešitu celé věty a připsat T/F
Všichni pokračují v přípravě na "Talking 3 témata", zkoušení hned po návratu do školy.¨

NĚMECKÝ JAZYK
8.B,D

30. 3. 2020

1.

Hast du heute Lust Deutsch zu lernen?
Odpovězte písemně do šk. sešitu :).

2.

Prac. sešit 14/ 1,2

3.

Ve cv. 14/ 1 je v odpovědích informace, kam máte/nemáte chuť/čas jít, po nám
známých předložkách stojí 4.pád pod. jména, učebnice 22/ 8 - modrá tabulka!
ZAPIŠTE: Wohin?
in den Park
in die Apotheke
in das/ins Kino

4.

Prac. sešit

RUSKÝ JAZYK

15/ 5

ПАСХА́ЛЬНЫЙ КУЛИ́Ч
ЗАДА́НИЕ № 1: Прочита́йте текст.
а/ Соедини́те (spojte) слова́ в те́ксте с рису́нками. В квадра́тики (в т е́ксте)
допиши́те ну́жный но́мер.
В Росси́ и на Па́сху обы́ чно вся
во вре́мя
3 семья́ отправля́ется в це́рковь, где
богослуже́ния освяща́ют и пасха́льные
корзи́ ны. Ве́рующие кладу́т в корзи́ ны
ма́сло, мя́со,
кра́шеные я́йца , куличи́ и други́ е проду́кты. Кули́ ч счита́ют одни́ м из
си́ мволов Па́схи и пече́ние кулича́
счита́ется в ка́ждой ру́сской семье́
ва́жной
тради́ цией. . Кули́ ч
- э́то кру́глый высо́кий хлеб с глазу́рью на верху́. В кули́ ч
добавля́ют муку́, молоко́, дро́жжи, я́йца, са́хар, сли́ вочное ма́сло, изю́ м и немно́жко
со́ли. Г ото́вый испечённый кули́ ч
де́ти помога́ют ма́ме украша́ть разноцве́тной
конди́ терской посы́ пкой и са́харными цвето́чками .
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б/ Найди́те слова́ – назва́ния ингредие́нтов, кото́рые добавля́ются в
кули́ч . В э́тих слова́х поста́вьте ударе́ние.
1. РЮКЛЮМОЛОКОСТЬУФРКНП

5. ЙОЕДЁСЛИВОЧНОЕМАСЛОД

2. БДРОЖЖИТНРГЩОЦЭКИНОЗ

6. ОУИЗЮМОДГРАФГШДАБОДО

3. ЩШГЦКНРМУКАЖОЖАНЕЛП

7. КОГКФРЖШКЛАОЙЕСЭОСОЛЬ

4. САХАРКЛКООГУОККГАЛДЕНК

8. АКГОЯЙЦОРОАГКРЖРАОЯЦЗА

СЛОВА́РЬ
богослуже́ние
глазу́рь
дро́жжи
конди́терский
корзи́на
кули́ч
пасха́льный
разноцве́тный

bohoslužba
poleva
kvasnice
cukrářský
košík
„kulič“ (velikonoční pečivo)
velikonoční
pestrobarebný

FRANCOUZSKÝ JAZYK
1) na Youtube shlédněte video Family life in
France https://www.youtube.com/watch?v=KIg7nR1Ch7k
Odpovězte na otázky: Co pro Francouze znamená rodina?
Jaké členy rodiny mají v Paříži?
Jaké rodinné tradice stále uplatňují ve svém životě v Paříži?
2) U s. 39/ 3 do sešitu napiš věty o osobnostech podle obrázků (1. věta záporná, 2. věta co
opravdu osobnost udělala)
3) příloha prac. sešitu s. 14/ 7 Le passé composé/ Minulý čas složený- přečíst a nastudovat
7a, b

ZEMĚPIS
*Lesní a vodní hospodářství
učebnice str. 61 – 62
*Přečtěte si text, zapište si do sešitu funkce lesa. Při práci s textem na okrajových lištách máte
otázky. V učebnici na str.38 – 39 máte probrané učivo, které vám při práci pomůže.
*Zapište si, co zabezpečuje vodní hospodářství.
*Na mapě si najděte vodní nádrž Želivka.
*Pokuste si změřit, kolik vody vaše rodina spotřebuje za jeden den. Zjistěte, jaká je v Praze aktuální
cena vody za 1m³.
*Kde máme v ČR největší zásoby podzemních vod? Proč musíme vodou šetřit?

FYZIKA
Navazujte na minulou hodinu:
1. Nakreslete si a popište obr. 2.31/str. 123
2. Otázky a odpovědi str. 124/ot. č. 1, 2 a úlohy 1) celé a 2)- zapisujte zadání.

CHEMIE
1) Zapiš následující značky a názvy prvků, napiš jejich názvy a značky. Opět si zkontroluj,
kolik jich máš správně:
Na, Be, V, Hg, B, Pb, dusík, antimon, bismut, kyslík, jod, radon
2) Stále si opakuj zpaměti zakončení přídavných jmen v názvech oxidů a halogenidů
(tab.8 a 9 na str.50 a 52).
3) Přečti si text na str.58 (opět bez názvosloví a vzorců hydroxidů). Do sešitu nadepiš
Hydroxidy a opiš žlutý rámeček. K uvedeným hydroxidům připiš příklady použití.
4) Přečti si text na str.59. Do sešitu nadepiš Kyselost a zásaditost a opiš žlutý rámeček.
Nakresli barevně a popiš obr.105 na str.59.

