8.A – DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – plán od 4. 5. do 7. 5. 2020

Prosíme všechny žáky 8.A, aby nezapomněli na testování SCIO – Matematická a čtenářská
gramotnost!

Český jazyk
Vše najdete na www.cestinka.estranky.cz

Matematika
Ekvivalentní úpravy rovnic - level 2
Tento týden pokračujeme s rovnicemi, jsme už na straně 17-18.
Prozkoumejte dva vzorové příklady 17/C a 18/D. Tam zjistíte, co je třeba udělat ještě před použitím
ekvivalentních úprav, pokud je rovnice trochu složitější. Až to zjistíte, můžete se vrhnout na úkoly k
odevzdání: 17/3 a 18/6 (nezapomínejte na zkoušku)

Anglický jazyk
DÚ k zaslání na mail z min. týdne: PS str. 47 a školní sešit – vypsané nové slovíčka z videa o životním
prostředí
V pravidelné on-line výuce čteme a posloucháme cvičení v části 5B a začínáme část 5C.
Procvičujeme trpný rod ve všech časech.
Domácí příprava:
1) cvičení na trpný rod – vypracujte cvičení 1-2
https://drive.google.com/file/d/1B0iDtZ4PXwHjUTe6TNe_0_3LF15P08bE/view?usp=sharing
2) naučte se slovní zásobu lekce 5 B - C
3) podívejte se na další video: 4 ways to fight climate change
https://youtu.be/PsDY2WgvdCk

Německý jazyk
8.A L. 13 Wiederholung - opakování
- kdo si nainstaloval aplikaci Beste Freunde: Učebnice, audio str. 27 L.13/4a,b
- PS 32/6+7+8a,b

Přírodopis
Procvičování anatomie: dýchací soustava – na YouTube –
Petr Curko
Napište, jak zvýšíme vitální kapacitu plic.

Projekt:

Co se stane s tělem ve vysokých nadmořských
výškách (červené krvinky), jak toho využívají
sportovci?

Ofoťte, prosím, vaši práci a zašlete na kontrolu. Na výukové filmy se určitě podívejte. Trvají asi 20
minut a stojí za to.

Dějepis a zeměpis
Dějepis
Ahoj, tak tu mám pro vás opět práci, věřím, že se nemůžete dočkat. Opět jsem si pro Vás připravil
krátké video a pracovní list. Opět mi ho pošlete ke kontrole, díky.
Nové Stopy historie nebudou, můžete, pokud máte zájem, se věnovat těm, které jste dosud nestihli.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1M_41WS-NWBRMgzWINTMWsuc2_ZxlB51S

Zeměpis
Ahoj, tak tu mám pro vás opět práci, věřím, že se nemůžete dočkat. Opět jsem si pro Vás připravil
krátké video a pracovní list. Opět mi ho pošlete ke kontrole, díky.
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1M_41WS-NWBRMgzWINTMWsuc2_ZxlB51S

Fyzika
Opakování: převody jednotek

Procvičování: zvukové jevy – zesilování zvuku, šíření zvuku
Udělejte si dva pokusy: Zvonící lžíce
Akustický tlak
Napište mi závěry z obou pokusů a zašlete. Podklady hledejte na ZŠ Letohrad – pokusy z fyziky.

Chemie
Ahoj, děkuji všem, kdo mi zaslali své pokusy a vrátíme se zpět k prvkům – tentokrát kovovým.

Nadpis v sešitě:

Kovy - Alkalické kovy

1. Prohlédněte si prezentaci k alkalickým kovům. Téma je zpracováno i v učebnici – strana 68 69. Do sešitu vypište stručné výpisky.
https://drive.google.com/file/d/1E_CVhT65v1-JShehXDEz9xpmXHBFgAyv/view?usp=sharing
2. Video:
Reakce sodíku s vodou https://edu.ceskatelevize.cz/reakce-sodiku-s-vodou5e4423f24908cf0125157e4e
Reakce sodíku s vodou II https://edu.ceskatelevize.cz/reakce-sodiku-s-vodou-ii5e4423f84908cf0125157eaa
Lehoučké lithium https://edu.ceskatelevize.cz/lehoucke-lithium5e4421d1e173fa6cb524a83d
Zbarvení plamene sodíkem https://edu.ceskatelevize.cz/zbarveni-plamene-sodikem5e44197f17fa7870610ed7ea
Plamenová zkouška lithia https://edu.ceskatelevize.cz/plamenova-zkouska-lithia5e4423f34908cf0125157e51
Plamenová zkouška draslíku https://edu.ceskatelevize.cz/plamenova-zkouska-drasliku5e4424114908cf0125157eeb
Do mého mailu mi, prosím, pošlete kopii vašich zápisků v sešitech a připište, jak se vám práce daří . Vše
zašlete do čtvrtka 7.5.

