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ČESKÝ JAZYK
(SLOH)
www.sciodat.cz
Sloh a komunikace - slovní zásoba, vhodnost a přesnost vyjádření (1. pokus) -zkontroluji

MATEMATIKA
Druhá mocnina dvojčlenu (a + b)2
! Připomenout si vzorec: (a + b)2 = a2 + 2ab+ b2
1) Vypracuj do sešitu: a) 262 =
542=
842=
342=
a) pomocí vzorce

b) (5c + 2)2 =
(3x +8y)2 =
(4r + 9s)2 =
(9b + 6c)2=

2) uč. str. 113/5 uvědomit si opět vzorec

ANGLICKÝ JAZYK
Skupina pí uč. Mrázové
Překlad – předpřítomný čas
1. Byl jsi už v Řecku?
2. Tato skupina je už asi 10 let populární.
3. Jak dlouho už tady sedíš?
4. Je mu 83 let a měl velmi zajímavý život.
5. Pracuji už tady 2 měsíce a ještě jsem se nesetkal s ředitelem.
6. Právě jsem upekla tento koláč. Ochutnej!
7. Neviděl jsem ho od minulé středy.
8. Už jsi četl dnešní noviny?
9. Moje kapsy jsou prázdné. Utratil jsem všechny své peníze.
10. Od pátku jsme nebyli doma.

c) (2x3 +1)2=
(0,3x + y4)2=
(6k2 +0, 1)2=
(0,7a2+2b3)2=

Skupina pí. uč. Šulové
Tento úkol je ze stejného pracovního listu jako byl včera, pozor online cvičení je třeba vyplnit
buď najednou, a nebo po částech, ale vždy hned poslat, aby vám to nezmizelo. Vyplň online
pracovní list - nic netiskni, vyplň cvičení 3-6 online, klikni na „finish“ a poté vyber možnost
„email my answers to my teacher“: zadej své jméno, level A2, subject English, email:
sulova.perina@seznam.cz https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_S
econd_Language_(ESL)/Passive_voice/Passive_voice_at7365bx

NĚMECKÝ JAZYK
Skupina pí. uč. Bajerové
Učebnice strana 17, slovní zásoba v červeném rámečku, opište do školního sešitu a opět
se musíte slovíčka dobře naučit.
Pracovní sešit strana 8, cvičení 16
Kontrola cv. 16 - 2x uns, 3x sich
Pracovní sešit strana 9, cvičení 18, zde budete doplňovat jen chybějící písmena.
Např. der Bahnhof.
Pracovní sešit str.9, cvičení 19 - ústně, doplníte a potom se text přeložíte do ČJ.
Skupina pí. uč. Novotné
1. YouTube: Super easy German 42 - Welche Geschäfte sieht man in diesem Video? Schreibt
alle auf und schickt mir die Liste.
2. Im Arbeitsheft: S. 24/29

RUSKÝ JAZYK
17.lekce – podřadná souvětí
1. Spojka „jesli“ - jestliže, když, -li (učebnice str. 55/7 – růžový rámeček)
2. Doplňovací cvičení – pracovní sešit: 65/11 (viz článek v učebnici na str. 52/53)
3. PS str. 65/12,13
4. Virtuální procházka po Kremlu a po Moskvě:
www.airpano.ru/360video/video-Moscow-Kremlin
www.airpano.ru/360video/vr-moscow-december-2018

CHEMIE
1) KONTROLA: OPAKOVÁNÍ – HYDROXIDY - ŘEŠENÍ
1. Z uvedených sloučenin podtrhejte (vypište do sešitu) hydroxidy.
KOH, HBr, HClO, SiO2, KCl, Fe(OH)3, CO, Cu(OH)2, N2O5, NaOH
2. Chemickým názvem označíme hašené vápno jako:
a) oxid vápenatý

b) hydroxid vápenatý c) chlorid vápenatý

d) uhličitan vápenatý

3. V praxi se koncentrované roztoky hydroxidu sodného a hydroxidu draselného označují
jako: a) kysličník

b) soda

c) louh

d) skalice

4. Která slova můžeme přiřadit k pojmu vápno, abychom získali označení dvou průmyslově
vyráběných a pro stavebnictví významných látek:
a) stavební, smaltové

b) pálené, nerozpustné

c) hašené, rozpustné

d) pálené, hašené

5. Hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují hydroxidové anionty OH- vázané
zpravidla na kationty kovu. Oxidační číslo hydroxidové skupiny OH je -I.

2) NÁZVOSLOVÍ HYDROXIDŮ
1. Zopakovat názvoslovné přípony: -ný, - natý …..
2. Hydroxidy poznáme vždy podle přítomnosti hydroxidového aniontu (OH)-.
3. Pozorně nastudujte video: https://www.youtube.com/watch?v=bb1zaTx_AR4
(prosím, provádějte si z videa poznámky do sešitu)
4. Na základě videa se pokuste vytvořit vzorce + názvy hydroxidů, doplňte vždy ox. čísla.:
a) hydroxid železnatý

d) Cu(OH)2

b) hydroxid boritý

e) LiOH

c) hydroxid rubidný

f) Fe(OH)3

