Materiály k samostudiu
Středa 18. 3. 2020
Třída 8. D
MATEMATIKA
Sčítání a odčítání výrazů
- učebnice str. 105/3 (vypočítat dle zadání)
- učebnice str. 105/4: opačný výraz (2a -> -2a)

ANGLICKÝ JAZYK
Skupina pí. uč. Mrázové
Uč. str. 57/6 do sešitů (věty jsou v aktivu - dejte je do pasiva)
PS - str. 45/4 slovesa z nabídky doplňte do textu - pasivum přítomné
Pokud jsou problémy s tvorbou pasiva, podívat se na YouTube- Active and Passive voice
Rules and Useful Examples
Skupina pí. uč. Šulové
Učebnice s. 52 přečíst text, trénovat čtení nahlas a vypracovat do sešitu cv. 1b, 2, 3, 4

NĚMECKÝ JAZYK
Skupina pí. uč. Bajerové
Pracovní sešit č.3 str.39 opsat do ŠS dalších 10 slovíček a tato slovíčka se naučit. Dále v PS str. 3 vypracovat cv. 1 a 2.
Skupina pí. uč. Novotné
1. Was hast du gestern gemacht? Beschreibe den ganzen Tag! Bitte, mindestens 12 Sätze.
Úkol mi pošlete na adresu m.novotna.perina@seznam.cz nejpozději ve čtvrtek.
2. Salzburg - ivysílání české televize pořad Bedekr, podívejte se na cestovatelské video,
doplňte si informace z pondělního textu.

RUSKÝ JAZYK
1) Bud. čas sloves – učeb. str. 50 – přepsat tabulku s časováním sloves
2) Odvoď pravidlo – učeb, str. 44 – žlutá tabulka – viz str. 50
3) Učebnice str. 45/6 – věty přepsat do sešitu

FYZIKA
Souhrnné opakování – elektrický náboj a elektrické pole. Vždy zapisujte zadání a
vypracovanou odpověď.
Str. 116/ úloha 1,3a)b), 4.Str. 117/3, 4, 5a)b).

CHEMIE
OXIDY, HALOGENIDY

- opakování oxidů – uč. str. 54 cv. 1, 2 b, c, 3, 5, 6a
- opakován halogenidů – uč. str. 54 cv. 15 a, b
→ vypracovat písemně do sešitu
ZÁKLADY CHEMICKÉHO NÁZVOSLOVÍ – uč. str. 50 – 51
- prostudovat text + podrobné výpisky do sešitu včetně drobného textu označeného žlutou
lištou
- zopakovat přípony (- ný, - natý…)u jednotlivých oxidačních čísel tab. 8 str. 50 (žáci mají mít
přípony nastudované již od „halogenidů“ – tab. 9/52)
- opsat tabulky s postupem (Jak vytvořit k názvu oxidu vzorec./ Jak určit název oxidu z jeho
vzorce.)
Prosím, aby se žáci pečlivě věnovali zadaným úkolům. Po návratu do školy budou v sešitech
zadané úkoly vypracované. Děkuji.
→ Názvosloví bude vysvětleno a procvičeno, až se s žáky uvidíme ve škole, přesto se žáci
budou snažit učivo nastudovat.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

