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ČESKÝ JAZYK
ČESKÝ JAZYK (SLOH) – PÁTEK 12. 6. 2020
1.

2. Zapiš do sešitu slohu

MATEMATIKA
Pátek 12. 6. PS str. 219 A – 1, A – 2, A – 3.

NĚMECKÝ JAZYK
1. Hört gut zu und notiert, was Lea gern isst.
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Essen/Essen_fy
711700mz
2. Im Buch - Seite 45/ 4a "Leser schreiben uns"
- Was stimmt?/ Co odpovídá? Co je správně?
- In welcher Zeile steht das?/ Ve kterém řádku je možné informaci nalézt?

RUSKÝ JAZYK
ЕРАЛА́Ш
Как Вы отно́ситесь к мо́де? Вы – мо́дный челове́к?
Посмотри́те се́рию Ерала́ша №319 «Гламу́р» (https://www.youtube.com/…PsA) и отве́тьте
на вопро́сы:
· Где происхо́дит де́йствие?
· Кто гла́вные ге́рои?
· На како́м инструме́нте игра́ет Ма́ша?
· Почему́ она́ пло́хо игра́ет?
· Почему́ Ма́ша так оде́лась?
· Како́й сове́т дала́ учи́тельница Ма́ше?
· Согласи́лась ли Ма́ша с учи́тельницей? Что она́ сде́лала?
Согла́сны ли Вы с учи́тельницей? Даю́т ли Вам учителя́ сове́ты? Напиши́те 3-5
предложе́ний о том, каки́е Вам даю́т сове́ты и сле́дуете ли Вы им.

FRANCOUZSKÝ JAZYK
Na webu školy, sledujte rozvrh pro online hodiny
V učebnici na s. 49 nastudujte modrý rámeček (otázky a tázací slovíčka v pořadí shora: Kde,
co, koho, kdo) vypracujte cv. 4a- spojíte otázku se správnou odpovědí
cv. 4b přečtěte si ústřižek z novin a napište si k němu alespoň 5 otázek podle příkladu

CHEMIE
Téma: Názvosloví sloučenin – procvičování
1) Řešení úkolu z 8.6.:
Kyselina
HINVO3-II
H2ICIVO3-II

vodíkový kation
kyselina dusičná

HI

NO3-I

sůl: dusičnan

kyselina uhličitá

2HI

CO3-II

sůl: uličitan

MnO4-I

sůl: manganistan

HIMnVIIO4-II kyselina manganistá

HI

H2ISIVO3-II kyselina siřičitá

2HI

SO3-II

sůl: siřičitan

H2ISVIO4-II kyselina sírová

2HI

SO4-II

sůl: síran

H3IPVO4-II kyselina fosforečná

3H

PO 4-III

sůl: fosforečnan

HINIIIO2-II kyselina dusitá

H

NO2-I

sůl: dusitan

H2ISiIVO3-II kyselina křemičitá

2H

SiO 3-II

sůl: křemičitan

Kyseliny se v roztoku štěpí na vodíkové kationty H + a anionty kyselin (např. dusičnanový
NO31-, uhličitanový CO32- atd.). Velikost náboje iontů se shoduje s hodnotou oxidačních čísel,
takže náboj + je shodný s ox.č. I, náboj 2- je shodný s ox.č. –II apod. Všimni si, že velikost
náboje (ox.čísla) aniontu kyseliny se rovná počtu odštěpených vodíků. Je-li ve vzorci
(molekule) kyseliny jeden vodík, má anion kyseliny náboj 1- (jednička se nepíše, takže jen -) a
ox.číslo –I (tady se jednička píše), jak je to např. u kyseliny dusičné. Jsou-li ve vzorci
(molekule) kyseliny vodíky dva, má anion kyseliny náboj 2- a ox.číslo –II, jak je to např. u
kyseliny uhličité. Jsou-li ve vzorci (molekule) kyseliny vodíky tři, má anion kyseliny náboj 3- a
ox.číslo –III jak je to např. u kyseliny fosforečné.
2) Na základě výše uvedených znalostí a s pomocí tabulky11 na str.64 zkus vytvořit
vzorce solí: uhličitan vápenatý a manganistan draselný a názvy solí: CuSO4 a KNO2.
Řešení bude v příštích úkolech. Nemusíš posílat, příště bude řešení
3) V online hodině 3.6. jsme procvičovali vzorce a názvy oxidů. Ti, co se účastnili, mají
tento bod splněn, ale samozřejmě mohou zkusit znovu, zda to opravdu umí.
Urči názvy oxidů: PbO, SO3, CO2, N2O, P2O5 a vzorce oxidu křemičitého, cíničitého,
měďného, vápenatého a železitého. Nemusíš posílat, příště bude řešení

4) Urči vzorce halogenidů: fluorid vápenatý, chlorid draselný, bromid hlinitý, jodid
manganistý a názvy halogenidů: CuI2, AgBr, FeCl3, CrCl6. Nemusíš posílat, příště bude
řešení.

