Materiály k samostudiu
Středa 6.5. 2020
Třída 8. E
1) Matematika
Opakování učiva – rovnice se zlomky
134/7 b), c)

2) a) Ruský jazyk
18.lekce – Povtorénije – mať učenija

1. Učebnice – str. 62/1B – přečtěte si text, spojte věty v levém a pravém sloupci tak, aby rozhovor
dával smysl. Trénujte čtení nahlas.
2. Pracovní sešit – str. 78/1 (viz učebnice 14.lekce)

b) Anglický jazyk
Complete this conversation (TOPIC IS – AT SCHOOL)....– click on this link:
https://www.umimeanglicky.cz/chat-ve-skole-2-uroven/219
Make notes, important vocabularies, expressions into you GRAMMAR!!

3) Fyzika
Opakování – řešení pošli
Příklad:
Rezistorem o odporu 0,6 k prochází proud 750 mA.
Vypočítej napětí U mezi konci rezistoru.
Řešení pošli na adresu lustyk.perina@seznam.cz

Nové učivo – zepředu do sešitu
Přečti si v učebnici stranu 143 a 144.
Zápis:
Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče
jako zápis si opiš žlutý rámeček na straně 144.
Otázky budou následovat příště 😊!

Elektrický odpor – ilustrační obrázek k textu v učebnici
příčina elektrického odporu: srážky vodivostních elektronů s ionty mřížky
A) Závislost R na parametrech vodiče a na materiálu

4) Dějepis
rozdělení společnosti (můžeš vypsat i z učebnice) +snahy o nápravu společnosti + ženská práva + Židé + Romové uč. str. 75 - 76 (www.ucebnice-online.cz)

5) a) Německý jazyk
- pracovní sešit str. 76, cv. 5
- pracujte podle zadání, tvořte věty s použitím minulého času
- procvičujte:
https://www.umimenemecky.cz/cviceni-perfektum
https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet
https://www.umimenemecky.cz/cviceni-perfektum
https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet

b) Anglický jazyk
.

Complete this conversation (TOPIC IS – AT SCHOOL)....– click on this link:

https://www.umimeanglicky.cz/chat-ve-skole-2-uroven/219
Make notes, important vocabularies, expressions into you GRAMMAR!!

6) Chemie
1)

Řešení z minulé hodiny:
Podívej se na video a zkus vytvořit vzorec hydroxidu měďnatého, draselného, vanadičitého a
železitého.
Hydroxid měďnatý
Hydroxid draselný

CuII(OH)2-I, takže Cu(OH)2 (čti CuOHá dvakrát)
KIOH -I (-I patří k celé skupině OH, proto jsem ji zakroužkovala, ale do

závorky se v tomto případě nedává, protože je ve vzorci jen jedna:

I + (-I) = I – I = 0),

vzorec vypadá takto: KOH (čti KáOHá)
Hydroxid vanadičitý
Hydroxid železitý

VIV(OH)4-I, takže V(OH)4 (čti VéOHá čtyřikrát)
FeIII(OH)3-I, takže Fe(OH)3 (čti eFOHá třikrát)

2) Procvičování názvosloví kyselin a hydroxidů
Tabulku si přepiš do sešitu a do tabulky zařaď správně následující sloučeniny. Pokud je uveden
vzorec, doplň název a naopak. Určuj pomocí oxid.čísel. Příští hodinu opět pošlu řešení, takže
nemusíš nic posílat, pouze dotazy, pokud si nevíš rady. Podle řešení si určitě oprav.

NaOH, Pb(OH)2, kyselina jodovodíková, HBrO4, HBr, kyselina siřičitá, kyselina
chlorovodíková, HIO3 (prostřední je velké I), kyselina chlorečná, hydroxid hlinitý, LiOH,
HF, hydroxid železnatý, Ca(OH)2, HNO2, kyselina chromová, H2CO3
kyselina
kyslíkatá
vzorec

hydroxid
bezkyslíkatá

název

vzorec

název

vzorec

název

