
Materiály k samostudiu 

Středa 29. 4. 2020 

Třída 8. E 

 

1) Matematika 

    Opakování učiva – zezadu do sešitu 

    Řešení rovnic se zlomky 

    133/4 e), f) 

    133/5 a), b) 

 

2) a) Ruský jazyk 

   Projekt „Pojezdka v Moskvu“ - Výlet do Moskvy 

 

Zadání projektu – viz učebnice str.59. Nemusíte dělat prezentaci, stačí forma dopisu 

kamarádovi/kamarádce do Ruska. Napište několik vět, jaké památky a jaká místa chcete v Moskvě navštívit 

(viz  pracovní sešit str.72/24).  

Dopis oskenujte nebo vyfoťte a pošlete na email: machova.perina@seznam.cz 

 

    b) Anglický jazyk 

       Oprava a kontrola z 21/4 

 

Translate into your grammar: 

1)Řekla jsi mi pravdu? - Did you say to me the truth? 

 

2)Minulé léto jsem jezdil na koni, když jsem byl u dědečka na farmě. - Last summer I rode a horse when I 

was at my grandfather's farm. 

 

3)Zranil si koleno, když spadl ze schodů. - He injured his knee when he fell over stairs. 

 

4)Dítě se schovalo pod stůl, tak ho máma nemohla najít. - The child hid under the table and his/her mum 

couldn't find him/her. 

 

5)Bylo tam spoustu barev, ale nakonec jsme vybrali modrou a bílou. - There were lots of colours but at the 

end we chose blue and white one. 

 

6)Dal jsem svému bratrovi dárek k narozeninám. - I gave a birthday present to my brother. 

 

7)Naučili jsme se kreslit na hodinách Vv. - We learned painting on art's lesson. 

 

 

mailto:machova.perina@seznam.cz


And now something funny for you – click on this link: 

 

https://g.cz/ncc-anglictina-vyssiho-levelu-aneb-doslovne-preklady-jsou-zlo/ 

 

 

What do like like best? 

For me it's translation – He vomited a long postcard on her. She is lubricated like a fox. Aftersex. 

Sausage of lovers. 

3) Fyzika 

   a) Opakování učiva – poslat 

       Přiklad 1: 

       Jaký elektrický odpor má rezistor, kterým prochází elektrický proud 650 mA a napětí  

       mezi konci rezistoru je 5,2 V? 

 

       Příklad 2: 

       Mezi konci rezistoru je napětí 45 V. Vypočítej proud procházející rezistorem o  

       elektrickém odporu 0,09 k. 

     Vyřešené příklady a) poslat na adresu lustyk.perina@seznam.cz 

 

    b) Procvičování nového učiva – zepředu do sešitu  

        (využiješ cvičný příklad z předchozí hodiny) 

         Příklad: 

         Vodičem o odporu 14  prochází proud 200 mA. Vypočítej elektrické napětí mezi  

        konci vodiče. 

 

 

 

 

 

4) Dějepis 

    zemědělství + rozvoj měst – uč. str. 73 – 74 (www.ucebnice-online.cz) + namalovat schéma střídavého 

hospodářství (uč. str. 73) 

https://g.cz/ncc-anglictina-vyssiho-levelu-aneb-doslovne-preklady-jsou-zlo/
http://www.ucebnice-online.cz/


 

 

 

5) a) Německý jazyk 

     - tento týden budeme procvičovat němčinu s pracovními listy na webových stránkách: 

https://www.liveworksheets.com/ 

- vždy vám pošlu odkaz na jeden pracovní list 

- tento pracovní list vyplníte, po dokončení stisknete – finish – poté odešlete na můj email, nezapomeňte prosím 

vyplnit svoje jméno a můj email:  otoupalova.perina@seznam.cz 

- pracovní list na dnešní den: 

https://www.liveworksheets.com/ld25257dl 

- procvičujte: 

https://www.umimenemecky.cz/cviceni-perfektum 

https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet 

https://www.umimenemecky.cz/cviceni-perfektum 

https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet 

https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/ld25257dl
https://www.umimenemecky.cz/cviceni-perfektum
https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet
https://www.umimenemecky.cz/cviceni-perfektum
https://www.umimenemecky.cz/stavba-vet


 

     b) Anglický jazyk 

. 

      Oprava a kontrola z 21/4 

 

Translate into your grammar: 

1)Řekla jsi mi pravdu? - Did you say to me the truth? 

 

2)Minulé léto jsem jezdil na koni, když jsem byl u dědečka na farmě. - Last summer I rode a horse when I 

was at my grandfather's farm. 

 

3)Zranil si koleno, když spadl ze schodů. - He injured his knee when he fell over stairs. 

 

4)Dítě se schovalo pod stůl, tak ho máma nemohla najít. - The child hid under the table and his/her mum 

couldn't find him/her. 

 

5)Bylo tam spoustu barev, ale nakonec jsme vybrali modrou a bílou. - There were lots of colours but at the 

end we chose blue and white one. 

 

6)Dal jsem svému bratrovi dárek k narozeninám. - I gave a birthday present to my brother. 

 

7)Naučili jsme se kreslit na hodinách Vv. - We learned painting on art's lesson. 

 

 

And now something funny for you – click on this link: 

 

https://g.cz/ncc-anglictina-vyssiho-levelu-aneb-doslovne-preklady-jsou-zlo/ 

 

 

What do like like best? 

For me it's translation – He vomited a long postcard on her. She is lubricated like a fox. Aftersex. 

Sausage of lovers. 
 

 

6) Chemie 

1) Minule jsem se snažila vysvětlit tvoření názvů kyselin ze vzorců. Zjistila jsem, že při snaze vysvětlit, 

jak doplníte ox.číslo ke kyselinotvornému prvku v kyslíkatých kyselinách, jsem udělala 

matematickou chybu. Určitě jste ji odhalili. V bodě c) při odvozování názvu H2SO3 jsem správně 

došla k číslu 4. Síra musí mít kladné ox.č. V rovnici, kterou jsem sestavila samozřejmě vyjde -4. Moje 

zkratka způsobila chybně sestavenou rovnici. Potřebovali jsme zjistit, jaké kladné ox.č. máme 

doplnit k síře, aby celkový součet ox.č. v kyselině vyšel nula. Takže ještě jednou (píšu krát jako 

tečku, aby se nepletlo s x): 

a) Zapíšeme ox.č. prvků H2
ISxO3

-II (vodík má vždy I, kyslík –II, ox.č. kyselinotvorného prvku, v tomto 

případě síry, musíme určit) 

b) Součet ox.čísel kladné části vzorce je 2 . I + x = 2 + x 

Součet ox.čísel záporné části vzorce je 3 .  –II = -6 

c) Teď potřebujeme zjistit, co doplníme místo x, aby celkový součet ox.č. v kyselině vyšel nula: 2 a 

kolik je šest? Doplníme 4. 

                    6 + (-6) = 6 – 6 = 0 

https://g.cz/ncc-anglictina-vyssiho-levelu-aneb-doslovne-preklady-jsou-zlo/


Omlouvám se všem, kterým jsem ještě víc zamotala hlavu. Ale my to nevzdáme! 

2) Úkol, který mi prosím pošlete na melichova.perina@seznam.cz : 

a) Rozděl následující vzorce kyselin do bezkyslíkatých a kyslíkatých a urči jejich názvy: 

HF, HNO3, HCl (vodík a chlor), HClO (vodík, chlor, kyslík), HClO4, HBr, H2CO3, HI (vodík 

a jod) 

b) Urči vzorce kyselin z názvů a rozděl do bezkyslíkatých a kyslíkatých: 

Kyselina sírová, kyselina siřičitá, kyselina chlorovodíková, kyselina manganistá, 

kyselina dusitá, kyselina bromovodíková, kyselina bromná 

 

mailto:melichova.perina@seznam.cz

