
Materiály k samostudiu 

Středa 25. 3. 2020 

Třída 8. D 

MATEMATIKA  

 Dělení jednočlenem 

                     -  zopakovat pravidla pro počítání s mocninami (při dělení exponenty odečtu) 

                     -  uč. str. 107/4, 5, 6. 
 

ANGLICKÝ  JAZYK 

Skupina pí. uč. Mrázové 

 PS str. 46/2 do mezer v textu doplň slova ze cv. 1 

                            PS  str. 46/3 - zakroužkuj pasivní vazby ve větách 

                            PS  str. 46/4 - věty doplň pasivní vazbou v minulosti 

Skupina pí. uč. Šulové 

Slovní zásoba Unit 5A: Climate change-naučit se slovíčka 
PS: s.44 cv. 1 
U s. 56 přečíst text Global warming, do sešitu udělat cv. 1, 2 a,b zkusit i c, 3 

 

RUSKÝ JAZYK 

1) Opakovat  slovíčka z 16.lekce – učebnice str. 49 

2) PS: 55/23A, 23B, 23C + 55/24 

3)  

FYZIKA 

1. Zopakujte si rozvětvený a nerozvětvený obvod pomocí prezentace Církevní školy sv. Ludmily 

v Hradci nad Moravicí. Zadejte: youtube rozvětvený a nerozvětvený elektrický obvod1 

2. uč. str. 122-124 Co je to elektrický proud? 

a) nastudujte si text, vypište si podstatné informace. 

 

CHEMIE 

1) PROCVIČENÍ NÁZVOSLOVÍ OXIDŮ 

Jde o prezentaci na adrese: 

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

V odkazu (Chemická nalejvárna) najdete video s vysvětlením názvosloví oxidů. Žáci si zkusí 

po zhlédnutí videa pojmenovat níže uvedené oxidy + napsat jejich vzorce. 

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


Upozorňuji na nesrovnalosti!!! Oxidační číslo se píše do pravého horního rohu ke značce prvku 

římským číslem. Př: C IV O -II  (nejprve znaménko! -II) 

 

2) PŘÍKLADY NA PROCVIČENÍ – vytvořte názvy a vzorce oxidů, užívejte při tvorbě vzorce z názvu 

křížové pravidlo.: CrO3, Cr2O3, SiO2, oxid hlinitý, oxid siřičitý, oxid dusičný 

- Názvosloví oxidů, sulfidů bude vysvětleno a procvičeno ve škole, ale žáci si zkusí mechanismus 

nastudovat sami. 

  

3) KYSELINY – uč. str. 56 

- Prostudovat text, výpisky (oxoniový + vodíkový kationt) – opsat Tabulku 9 - Štěpení kyselin  

  ve vodném roztoku + žlutý rámeček. 

- Žáci vynechají názvosloví kyselin (látka bude vysvětlena a procvičena ve škole). 

 

NĚMECKÝ  JAZYK 

Skupina pí. uč. Bajerové 

Pracovní sešit str.39, slovní zásoba od die Pizzeria až do str.40 das Sportgescháft. Napište 
do ŠS - nezapomeňte zapisovat i možné číslo - die Pizzeria - die Pizzerien. Slovíčka se naučte, 
při čtení si dávejte pozor na vyznačenou výslovnost. 
Pracovní sešit str.5, cv.6 - Was passt zusammen? Musíte pracovat s učebnicí - str.8 - plán 
města. 
Pracovní sešit str.5, cv.7 - budete doplňovat vor oder in. Příklad: Natúrlich im Parkhaus. 
Pracovní sešit str. 5 - doplnit tabulku - wissen, vypracovat cv.9. 
Kontrola cvičení 5 - pracovní sešit str.4: vor der Post, neben dem Baum, im Park, neben dem 
Auto, an der Haltestelle 
Kontrola cvičení 4- pracovní sešit str.4: Vor de, Hinter der, an dem (Am), In der, Neben dem, 
Neben dem, Vor der, Neben der 
Kontrola cvičení 3- pracovní sešit str.4: dem, dem(im), dem(im), dem, der, dem(im), der, der. 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

Skupina pí. uč. Novotné 

1. www.klett.cz - online cvičení - výběr učebnice WIR 2 ( červená a není neu!!! ) - 

 kapitola 19. Wo ist denn hier?       

 a) vygenerujte si všechny varianty cvičení      

 b) text je přejatý ve slovenské nikoli české verzi - v překladech :))   

 c) nápověda: er trifft sich, wir treffen uns, sie treffen sich    

 d) sloveso "wissen" si žádá znak pro ostré "s"     

 e) nezapomeňte na VYHODNOCENÍ 

2. TEST Modul 6 Lekce 1 - řešte podle svých technických možností: zápisem do škol. 

 sešitu, vyplněním vytištěného testu atd., text testu najdete níže!! 

 



 

 

 
 


