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Pátek 22.5. 2020
Třída 8.B

ČESKÝ JAZYK
ČESKÝ JAZYK (SLOH) – PÁTEK 22. 5. 2020
I. kontrola zadání ze dne 15. 5.
Bydlím s rodiči v cihlovém domě, který má patra tři a který stojí na okraji města. Skoro každé odpoledne,
které mám volné, sedávám v pokoji u okna a rozhlížím se po okolí. Skoro každé odpoledne objevuji nové
věci. Buď zářící červenou barvu rozkvetlých tulipánů, nebo natřený plot u našeho dvora. Nalevo vidím řadu
domků rodinných, u kterých se rozprostírají zahrady s trávníky a stromy.
a) Pojmenuj slohový útvar. Popis.
b) Vypiš stylistické (slohové) nedostatky. Opakování vztažného zájmena který a slovního spojení skoro
každé odpoledne, přehozený pořádek slov, správně např. tři patra, rodinných domků.
102/9
2. V následujících větách nahraď slovo udělat výstižnějšími slovesy:
a) Musíme udělat seznam věcí potřebných k našemu pokusu. vytvořit
b) Maminka jí udělala nové šaty. ušila
c) Bratr nás překvapil, když udělal večeři. uvařil
d) Slohové cvičení uděláme za půl hodiny. zvládneme
110/15
3. Vyhledej v textu slova nespisovná a nahraď je spisovnými:
Ráno jsem se nemoh vyštrachat z postele, autobus mi frnknul před nosem, a když jsem přilít na nádraží,
kámoši už byli pryč.
Ráno jsem se nemohl dostat z postele, autobus mi ujel před nosem, a když jsem přiběhl na nádraží,
kamarádi už byli pryč.
1.

II. Nové zadání
Slohové cvičení – vypracuj do sešitu slohu
1. Vysvětli významy (mnohovýznamového) slova čistý v jednotlivých variantách:
a) Denně si bere čisté prádlo.
b) Hrajeme vždy čistou hru.
c) Čistý zisk stoupl o třetinu.
d) Vážením zjistíme čistou váhu.
2. Vyber větu, která se liší od ostatních:
a) Maminka je učitelka. b) Maminka je nemocná.
c) Maminka je na zahradě.
3. Oprav větnou stylizaci:
a) Pochodovali před po zuby ozbrojenými policisty.
b) Je to pohovka naší babičky, která se už dva roky válí v komoře.
4. Přepiš věty spisovně.
V řínu přivezem ty jabka. Pudeš domu? Vy ste to sněd?
V říjnu přivezeme ta jablka. Půjdeš domů? Vy jste to snědl?

5. Přiřaď k jazykovým prostředkům odpovídající výrazy:
a) slovo odborné

1. zvyšovat efektivnost práce

b) slovo básnické

2. děják

c)slovo publicistické

3. bronchitis

d) slovo hovorové

4. průmyslovka

e) slovo slangové

5. luna

6. Vysvětli vlastními slovy tato rčení:
a) Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. b) Dostal se do řeči. c) To jsou jen samé řeči.
Ovládat cizí jazyky je důležité pro život. Mluví se o něm (je pomlouván). To jsou jen
samé pomluvy.

MATEMATIKA
Pátek 22.5 Řešení jednoduchých rovnic se zlomkem PS str. 142 A -1.

Rovnice se zlomky
Připomeneme si řešení jednoduchých rovnic s dělením pomocí ekvivalentních
úprav:
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⇒ když se chci zbavit nějakého čísla v rovnici, provedu ekvivalentní úpravu
s opačnou operací (jestliže se tedy číslem ve jmenovateli mělo dělit, budu
rovnici násobit)
POZOR: úpravu musím udělat na obou stranách rovnice a u všech členů
Vzorový příklad č. 1:
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(tento řádek nemusím psát, ale chci, abyste viděli, že násobím dvojkou

všechny členy rovnice)
x + 8 = 10(úplně jsem se zlomku zbavila a postupuji např. přehazováním)

x = 10 – 8
x=2

Vzorový příklad č. 2:
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3. +3.5=3. +3.4

(trojky u zlomků se zkrátí)

x + 15 = 2x + 12
x – 2x = 12 – 15
- x= - 3 /: (-1) (abych se zbavila znaménka -; jednička tam není napsaná, ale mohla by
být)
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Vzorový příklad č. 3:
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NĚMECKÝ JAZYK
1. . Super Easy German 34 German Prepositions: AUF
https://www.youtube.com/watch?v=KQymZnmyFSg
Hört gut zu! Wann benutzt man DATIV und wann AKUSSATIV? Wo?/ Wohin?
2. . Pracovní sešit: str. 29/ 8, 9 - Akkusativ oder Dativ? - práci pošlete ke kontrole :)
m.novotna.perina@seznam.cz

RUSKÝ JAZYK
Online hodina. - zde znovu odkaz:
Topic: Jolana Jureckova's Zoom Meeting
Time: May 22, 2020 12:00 PM Budapest
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/73357833280?pwd=Vm85VnY1UkgwWWNCcy9QZXJYe
mxTZz09
Meeting ID: 733 5783 3280
Password: 6sAbLEPokud se nemůžete přihlásit na zoom, nevadí, práci můžete
udělat samostatně.
Pracovní sešity str. 64/10,11,12
Pondělí 25.5.
Pracovní sešity str.65/13 + 66/14 + 70/22

FRANCOUZSKÝ JAZYK
1) V učebnici na s. 99 si prohlédněte tabulku č. 5, kde máte všechny tvary ukazovacího
zájmena „ce/cet/cette“– tento, tato, tyto, tito, pozorně nastudujte tabulku, jaký tvar
se používá pro mužský, ženský rod, množné číslo.
Pozor: voyelle= samohláska

„h“ muet= němé „h“ (nevyslovíme ho)

2) Zkuste doplnit toto online cvičení https://www.liveworksheets.com/qk251588xo
A poslat mi výsledky na email. Pozor vždy si musíme uvědomit, jakého rodu je podstatné
jméno, před kterým ukazovací zájmeno stojí, dle toho volíme daný tvar.
3) Procvičení passé composé v pracovním sešitě na s. 29/ cv. 5 (doplň sloveso vlastního
výběru v passé composé tak, aby věta dávala smysl.

CHEMIE
Téma: Neutralizace
1) Opakování: Urči názvy uvedených sloučenin a pošli na melichova.perina@seznam.cz :
NO, NO2, N2O5, H2SO3, NaOH, Ca (OH)2, Ca F2, P2O5, PbS, Na2O, NaCl, H3PO4, HBr,
HNO3, Mn2O7
Pošli opsané vzorce, doplněná ox.čísla a název sloučeniny.
2) Přečti si text na str.62. Zapiš do sešitu nadpis Neutralizace a opiš text ve žlutém
rámečku.
3) Zapiš do sešitu rovnici vyjadřující reakci hydroxidu draselného s kyselinou
chlorovodíkovou a slovy popiš (schéma pod rovnicí na str.62). Zapiš stejným

způsobem reakci kyseliny sírové s hydroxidem sodným (pod popisem pokusu na
str.62)
Téma: Soli
(neutralizace)

1) Zopakuj si: Jak se nazývá typ reakce, při které vzniká voda a sůl?
2) Přečti si text na str.63. Do sešitu zapiš nadpis Soli a podnadpis Jak mohou vznikat soli.
Pak si přepiš následující tabulku:
Vznik soli reakcí

Rovnice chemické reakce

Název a vzorec soli

Kyseliny a hydroxidu
(neutralizací)
Kovu s kyselinou

KOH + HCl  H2O + KCl

Chlorid draselný KCl

Zn + H2SO4  H2 + ZnSO4
Zn + 2HCl  H2 + ZnCl2

Síran zinečnatý ZnSO4
Chlorid zinečnatý ZnCl2

Kovu s nekovem

2Cu + S  Cu2S

Sulfid měďný Cu2S

Oxidu kovu s oxidem
nekovu

CaO + CO2  CaCO3

Uhličitan vápenatý
CaCO3

Kyselinotvorného oxidu s
hydroxidem
Zásadotvorného oxidu s
kyselinou

CO2 + 2KOHK2CO3 + H2O

Uhličitan draselný K2CO3

CaO+2HNO3Ca(NO3)2+H2O

Dusičnan vápenatý
Ca(NO3)2

Dvou solí (srážením)

AgNO3 + KBrAgBr + KNO3

Bromid stříbrný AgBr
Dusičnan draselný KNO3

V poslední srážecí reakci bylo cílem vyrobit sraženinu – bromid stříbrný. Druhá sůl
dusičnan draselný zůstal v roztoku.
3) Názvy některých sloučenin v tabulce vyjádřených vzorcem už umíš určit. Vyber si
vzorce vyjadřující oxidy, halogenidy, sulfidy, kyseliny a hydroxidy a s pomocí
oxidačních čísel urči jejich názvy. Zapiš do sešitu. Budu ráda, když mi výsledek pošleš
na melichova.perina@seznam.cz , abych viděla, kolik lidí toto dost náročné
odvozování pochopilo.
4) Na závěr si zapiš shrnutí ve žlutém rámečku.

