Materiály k samostudiu
Úterý 2. 6. 2020
Třída 8. D
Online hodina chemie pro 8. D – čtvrtek v 9 hodin, pí. uč. Melichová. Odkaz je
na webu školy.
ZEMĚPIS
NEZAPOMEŇTE SI PRACOVAT S ATLASEM ČR, VYHLEDÁVEJTE SI INFORMACE ZMÍNĚNÉ
V TEXTU (zeměpisná místa, oblasti, řeky atd.) utvrzujte si vizuální paměť (pomáhejte
si internetem).
Do sešitu:
9. Kraj Vysočina (v učebnici na str. 93 – 95 - nastudujte si text)
Samostatně si vypisujte červeně vyznačené pojmy - Krajské město, okresy, přírodní
poměry, řeky, málo narušené krajiny, podnebí, plodiny, průmysl, památky.
Doplňte si aktuálně památky UNESCO (použijte internet).

PŘÍRODOPIS
Téma: Hormony – opakování
1) Podívej se na video o hormonech:
https://www.youtube.com/watch?v=fv1I-6ConT0
2) Do sešitu nadepiš Hormony – opakování a přepiš následující text s doplněnými výrazy
(hledej v učebnici, nebo čerpej z videa, příště bude řešení):
Podvěsek mozkový se nazývá ……………………………, řídí ............................................. ,
produkuje ………………………...
Epifýza se nazývá česky …………………….. a řídí cyklus …………………………….a …………………………… .
Štítná žláza ovlivňuje látkovou ……………………….., produkuje hormon ……………………….. Její
onemocnění při nedostatku jodu způsobí vznik …………. .
Příštítná tělíska řídí hospodaření s …………….. a …………………. .
Nadledviny produkují hormon …………………, který připravuje tělo k ……………………………. .
Inzulin je produkován …………………….. …………………… . Reguluje množství ……………………. v krvi.
Hormony pohlavních žláz řídí činnost …………………………. ……………………… a …………………….. .

ČESKÝ JAZYK
(LITERATURA)
I. kontrola ze dne 26. 5.

II. Nové zadání
1. Zapiš do sešitu
Česká realistická próza (80. a 90. léta 19. století)
Karel Václav Rais (1859 – 1926) – narozen v Lázních Bělohrad (Podkrkonoší), vesnický učitel na
Českomoravské vysočině, zobrazil těžký život venkovanů v horských krajích, růst bídy (pokračovatel Hálkův)
Dílo:
a) povídky – otázka výměnkářská, vztah rodičů a dětí, touha po majetku (např. Výminkáři, Rodiče a děti)
b) romány – idylický obraz venkova a minulosti
Zapadlí vlastenci – z Podkrkonoší (Pozdětín); obraz náročné a obětavé práce drobné vesnické
inteligence (učitelé a kněží) v době NO, národnostní spory na česko-německém rozhraní
Západ – z Českomoravské vysočiny (Studenec = Kameničky  obraz Ant. Slavíčka); vesnice
2. pol. 19. stol. (autorova současnost); oslava ušlechtilosti a lidské dobroty – úsilí zmírnit bídu
lidí
- kritický pohled na skutečnost – Kalibův zločin = tragédie dobráka dohnaného intrikami a
rozvracením manželství k vraždě
c) pro děti - pohádky (např. České pohádky o Kristu Pánu)
povídky (např. Povídky ze starých hradů)

2. Čítanka (Prodos) str. 113 – přečti si ukázku

