
Materiály k samostudiu 

Pondělí 1. 6. 2020 

Třída 8. E 

 

1) Chemie 

    Téma: Názvosloví solí 

1) Opakování značek prvků a vzorců sloučenin 

Podle známé stupnice bodového hodnocení si zkus, jak bys dopadl(a) při testu: 

a) Urči názvy (značky) prvků: F, As, Ar, B, Ne, Na, beryllium, dusík, mangan, hořčík, astat, hliník 

b) Fe2O3, CuBr2, HNO3, ZnS, Mg(OH)2, HF, kyselina uhličitá, oxid sodný, sulfid olovnatý, bromid 

stříbrný, kyselina chlorovodíková, hydroxid křemičitý 

Stupnice: 12 – 11     1 

                  10 -   9      2 

                    8 -    5     3 

                    4 -    3     4 

                    2 -    0     5 

 

 

Řešení: 

Řešení: 

 

 

 

 

 

 

 

2) Zkusíme názvosloví solí. Prostuduj text na str.64, 65. Ověř si, zda ještě umíš zpaměti  –ný, -natý, -

itý….. . Opiš žlutý rámeček na str.65.  

Soli bezkyslíkatých kyselin už umíš, jsou to vlastně halogenidy (např. chlorid sodný – NaCl). 

3) Názvosloví solí kyslíkatých kyselin je těžší. Opiš do sešitu tabulku 11 na str.64. Všimni si, že chybí 

ox.č. II a VIII, kyselinotvorné prvky tato čísla v kyselinách nemají.  

 Zatím se tvorbou vzorců a názvů zabývat nebudeme, vidíš, že je to docela složité. Nauč se zpaměti 

poslední dva sloupce z tabulky 11 včetně oxidačního čísla aniontu (např.chlornan ClO –I). Všimni si, 

že název soli se z kyseliny tvoří snadno: kyselina uhličitá – uhličitan, dusičná – dusičnan, atd. 

Výjimka je u sírové: sírová – síran (ne sírovan). Pokud se naučíš vzorce aniontů, poznáš ze vzorce  

soli podstatné jméno v názvu: NaClO  chlornan. 

Pro dnešek to stačí. Dnes je to hlavně o tvé vůli opakovat si, stéle umět prvky, halogenidy, oxidy, 

sulfidy, kyseliny bezkyslíkaté a kyslíkaté, hydroxidy. 
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2) Matematika 

    Nová látka – zepředu do sešitu 

    Vyjádření neznámé ze vzorce 

    Přečti si v učebnici stranu 139 a kousek 140. Nic nezapisuj. 

    Učebnice 140/2  a) až f) Opiš vzorec. Napiš, co vzorcem určujeme atd.  

    Všechno vlastně umíš, takže je to hlavně opakování. 

    Opakování učiva – zezadu do sešitu 

    Učebnice 142/9 

 

3) Český jazyk 

Jelikož jsme nestačili probrat ani významnou postavu středověkého písemnictví, napravuji: 

Klikněte si na prezentaci o Janu Husovi, napíšete si výpisky z prezentace do sešitu literatury: 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/18608 

 

Po přečtení si napište charakteristiku přímou i nepřímou na  Jana Husa, jaký podle vás byl, dělal 

správnou věc, když bojoval proti církvi?, nebo si myslíte něco jiného? 

 

Další hodinu budeme pokračovat a navážeme na významné dílo Jana Husa. 
 

Na literaturu musíte do poloviny června donést hotové čtenářské deníky 

- tedy do 15/6! na ZŠ Laudova 

 

 

4) Fyzika 

    Nová látka – zepředu do sešitu 

    Přečti si v učebnici stranu 161 a 162. 

    Zápis: 

    Výkon elektrického proudu 

    Odvození vzorce: 

                           P = 
𝑊

𝑡
 = 

𝑈.𝐼.𝑡

𝑡
 = U.I 

    P – výkon elektrického proudu  W           Jednotka výkonu W – watt 

    W – elektrická práce J nebo W.s            1J = 1 W.s     (W.s – wattsekunda) 

         (neboli spotřeba elektrické energie)   (kW.h – kilowatthodina) 1 kW.h = 3 600 000 W.s 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://dumy.cz/nahled/18608


    U - elektrické napětí V 

     I – elektrický proud A   

     t – doba s                     

     Příkon elektrického spotřebiče – Po 

     Žlutý rámeček na straně 163, kromě posledního řádku. 

 

 

5) Přírodopis 

Žlázy s vnitřní sekrecí – uč. str. 55 

https://www.slideserve.com/suzuki/l-zy-s-vnit-n-sekrec-endokrinn-syst-m 

Byl jednou jeden život – díl 23 Hormony 

https://www.youtube.com/watch?v=D3mOld5ZVE0&list=PLKFZKkKW-yoa1kaWGvz7-

zttmU_Rw2hyd&index=15 

 

 

 

 

   

6) a) Německý jazyk 

   - podívejte se na video a poslechněte si rozhovor alespoň dvakrát 

https://www.youtube.com/watch?v=ydwN1-CWKkQ 

- opakujte minulý čas s videem 

https://www.youtube.com/watch?v=Ona_6bo3ql8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ydwN1-CWKkQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ona_6bo3ql8


    b) Anglický jazyk 

Napište si slovíčka ze str 76/section C in the middle 

Imagination 

amazed, bark,careless,crooked,crossroads,expect,gentle,knock,scream,shoot,worried 

 

D Kids 

afford, Could you.......?,hang on, I suppose so.,on business, Would you mind....? 

 

Culture: 

bury,cruel,enemy, escape,ordinary 

  

 

Listen to this song as many time as you can (the aim of this song is to practise PAST Simple – min.čas) 

https://www.liveworksheets.com/ce527116cl 

 

Complete the sentences using the following verbs in the correct form: 

      buy     catch     cost     fall     hurt     sell     spend     teach     throw     write 

 1.Mozart...wrote...more than 600 pieces of music. 

 2.“How did you learn to drive?“  „My father....................me.“ 

 3.“We couldn't afford to keep our car, so we....................it. 

 4.Dave...............down the stairs this morning and.................his leg. 

 5.Jim...................the ball to Sue, who....................................it. 

 6.Ann..........................a lot of money yesterday. She....................a dress which................ 

 ….............£100. 

 

https://www.liveworksheets.com/ce527116cl

