Materiály k samostudiu
Úterý 26.5. 2020
Třída 8.B
Sledujte sekci Online výuka jazyků na webu školy, najdete zde termíny i odkazy na online
hodiny angličtiny, francouzštiny, němčiny i ruštiny.

ČESKÝ JAZYK
ČESKÝ JAZYK (MLUVNICE) – ÚTERÝ 26. 5. 2020
I. kontrola zadání ze dne 21. 5.
1. PS str. 31/cv. 5
Objednal, Prohlídce, věnovali jsme, pět, Skromně, na mě, vjel, Vzájemně, jsme se představili,
svědky, indiánský zvěd, měřící, Zapomněl, povinnost, se měnila
1. uč. str. 68/cv. 1 a) b) do SŠ
a) všechna souvětí jsou souřadná
b) ne, ne, ano, ne
5. uč. str. 68/cv. 2 b) do SŠ (1. a 2. citát)

II. Nové zadání
1. uč. str. 68/cv. 2 b) (3. a 4. citát)
2. uč. str. 69/cv. 3 do SŠ

MATEMATIKA
Rovnice se zlomky - PS str. 144 cv. A – 3

ANGLICKÝ JAZYK
Anglický jazyk – (Panošová) 26. 5. 2020
Poslechni si dokončení příběhu Kids s. 62 na mailu: osmabe.perina@seznam.cz.
Odpověz na otázky s. 63/3c (Pokud nemáš možnost poslechu, odpověď odhadni).
Učebnice s. 63/6a) – propoj sloupce označené písmeny a čísly, dvojice (písmeno + číslo) zapiš
do sešitu.
Ful.:





Uč.72 - přečti si o Mezigeneračních rozdílech (Generation gap) // - je to
dlouhé, ale zajímavé:-) Jde o tzv.problem page - čili stránku novin, kam si lidé
psali pro radu//
72/2 připoj do textu větu, která chybí (doufám, že vaše knihy nejsou moc
počmárané - trdlu, co popsalo knížku, nevěřte a ověřte si sami podle sebe) do sešitu napiš jenom číslo u prázdné řádky a písmenko.

DĚJEPIS
Proměny v habsburské monarchii (aneb Mezi dualismem a 1.světovou válkou)
(uč.146-151)
(Dnešní zadání vypadá obsáhle, ale jsou to jenom obsáhlé vysvětlivky, co kde máte
najít, obsahově to taková "hrůza" není, nebojte!)


začneme s OPAKOVÁNÍM online na youtube.com (jenom koukáte, psát
nemusíte):

Dějiny udatného českého národa 90 - Rozvoj vědy a techniky v Rakousku - Uhersku
Dějiny udatného českého národa 91 - Spolková činnost konce 19.století
Zápis:




s.147 - přečti si o Františku Josefovi I. (napiš 5 zajímavostí)
s.147 nebo 98 - zopakuj si, jaké části Rakouska - Uherska tvoří
tzv.Předlitavsko a Zalitavsko
s.147/148 - napiš, kolik obyvatel měla po r. 1850 Praha a kolik Vídeň







s.149 - napiš si o požáru Národního divadla 3 důvody, proč vázlo hašení(
navíc o ND si volitelně můžete přečíst 150-153)
s.148 - přečti si o vztazích Čechů a Němců na konci 19.stol a napiš si 5 pro
tebe zajímavých postřehů
s.130 - přečti si o napětí mezi národy - o tzv."hilsneriádě" (poznamenej si, o co
šlo)
s.149 - kdo se hodně angažoval také ve sporu o rukopisy?
s.150 - napiš si 5 nejdůležitějších českých politických stran konce 19.století (i
tu z 1909;))

PŘÍRODOPIS
Téma: Životní styl a zdraví
1) Do sešitu nadepiš Životní styl a zdraví. Odpověz písemně do sešitu na otázky:
1. Proč je rozbor moči součástí některých lékařských vyšetření?
2. Jak může dopink (kromě nepoctivého chování a vyloučení ze závodů) sportovci
uškodit? Z čeho se zjišťuje?
3. Které soustavy se týkaly první dvě otázky?
4. Proč je součástí péče o kůži také rozumné otužování? Uveď několik příkladů, jak
se můžeme otužovat a za jakých podmínek.
5. Teď trochu chemie. V čem spočívá chemická pomoc proti účinku kyseliny a
hydroxidu? Jak se nazývá reakce, kterou při první pomoci můžeme opatrně
využít?
6. Proč bychom měli ošetřit i drobná poranění kůže?
7. Jaké soustavy se týkaly otázky 4 až 6?
Na závěr se podívej na video, které vysvětluje některé reakce těla na otužování.
Co si o tom myslíš? Rozumíš pojmu placebo efekt? Odpovědi na otázky 1 až 7 i
otázky k videu budou v příštích úkolech. Nemusíš nic posílat.
https://www.youtube.com/watch?v=9a43tkLu4mA

