VIII. třída
Učivo pro žáky v týdnu od 27. 4. do 1. 5. 2020
Matematik
a

Fyzika

Dějepis

Německý
jazyk

Anglický
jazyk

Tento týden nás čeká nové učivo, a to kruh, kružnice, obvod kruhu. V učebnici je ve 3.
díle.
Nejdříve se podívej na krátké video a zopakuj si základní pojmy:
https://www.youtube.com/watch?v=YNjHf1vTB1Y
V dalším videu se dozvíš, co je to „číslo pí“ a jak vypočteš obvod kruhu (což je totéž jako
délka kružnice):
https://www.youtube.com/watch?v=cbanx5di-JI
A na závěr si procvič učivo na:
https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geo-area-and-perimeter/areacircumference-circle/e/radius_diameter_and_circumference
VÝSLEDNÝ ODPOR REZISTORŮ SPOJENÝCH VEDLE SEBE – učebnice
str.150-152 přečíst, do sešitu nakreslit schéma ve žlutém rámečku (str. 150),
žlutý rámeček na str. 152 a přepsat ze strany 151 příklad a řešení.
A nyní si vyzkoušíte sami vypočítat tyto příklady:
str. 148/1.b,c , 149/3 (příklady jsou na učivo z minulého týdne, musíš použít i
Ohmův zákon)
str. 152/1b,c, 2.b,c,e (učivo tohoto týdne)
5ešení zapiš do sešitu, vyfoť a pošli mi na adresu dvorakova@zsg.cz (pokud by
to bylo pro tebe moc těžké, tak mi to také napiš a učivo odložíme na září – je
hodně důležité)

Tento týden se zaměříme pouze na osobnosti z 19. století.
Můžete použít učebnici i internet. Ofocenou stránku se splněným úkolem
pošlete na můj email.
Nadpis: „Osobnosti 19. století“
James Watt
Giuseppe Garibaldi
Otto von Bismarck
George Stephenson
Samuel Morse
Josef Ressel
Napoleon III.
maršál Radecký
vévoda Wellington
kancléř Metternich
Hlavním úkolem tohoto týdne je mít zapsaná slovíčka 5. lekce v PS.
Druhým úkolem je naučit se časovat dvě slovesa, která používáme, když
chceme vyjádřit, co chceme nebo co máme za povinnost.
Do školního sešitu si uděláte zápis – podle PS vzadu, v přehledu
gramatiky najdete slovesa Sollen (mít povinnost) a Wollen (chtít). Ke
každému slovesu pak vytvoříte 3 věty, je jedno, jaký čas použijete. Budou
napsané česko-německy.
Příklad: Chci jít do kina. Ich will ins Kino gehen.
1. Zopakuj si učivo telefonování z minulé hodiny. Poté si pusť video na
následujícím odkaz a procvičuj konverzaci telefonování:
https://www.youtube.com/watch?v=gWOqA3pUaTk

2. Přelož následující telefonický dialog do češtiny. Správnost překladu
si zkontroluj pod dialogem 

Výchova k
občanství
Český
jazyk

Přírodopis

Mark: Hello?
Linda: Hi, Mark. It´s Linda.
Mark: Hi, Linda.
Linda: What are you doing now?
Mark: I´m working.
Linda: Are you busy?
Mark: Yes, I´m very busy all day.
Linda: Can I call you later?
Mark: Yes, sure.
Linda: What time do you finish work?
Mark: At 17:30.
Linda: I will call you back after 17:30.
Mark: Ok. Talk to you later.
Linda: Bye. 
Klíč:
Mark: Haló?
Linda: Ahoj, Marku. Tady je Linda.
Mark: Ahoj, Lindo.
Linda: Co děláš?
Mark: Pracuji.
Linda: Máš hodně práce?
Mark: Ano, mám hodně práce celý den.
Linda: Můžu Ti zavolat později?
Mark: Ano, samozřejmě.
Linda: V kolik hodin končíš práci?
Mark: V 17:30
Linda: Zavolám Ti zpátky po 17:30.
Mark: Ok. Uslyšíme se později.
Linda: Zatím ahoj 
Učebnice str. 68. – 69. – Ústavní zákony. Přečíst kapitolu z knihy, napsat zápis
do sešitu, především závěrečné shrnutí na str. 69. Vyfoťte zápis v sešitě a
zašlete fotografii na email: kohut@zsg.cz

Mluvnice – Práce s odborným textem: Paralen 500, příbalový leták –
vypracujte a odevzdejte cvičení 12, str. 84-85. Odpovědi mi opět pošlete
na buksova@zsg.cz.
Literatura – Vymyslete a pošlete mi báseň o jaru. Do textu zakomponujte
tato 4 slova: oči, láska, šeptá, vane. Rozsah minimálně 8 veršů (řádků).
Nezapomeňte na nadpis.
Téma: Smyslová ústrojí – SLUCH
Učebnice: str. 59 - 60
Úkoly si napište do sešitu nebo si ji udělejte na počítači a do sešitu vložte. Práci
mi vyfoťte na mobil a odešlete na e-mail storkanova@zsg.cz .
Úkol č. 1: Popiš sluchové ústrojí na obrázku.

Úkol č. 2: Které části sluchového ústrojí tvoří střední ucho? Co je to zánět
středního ucha?
Úkol č. 3: Vyber správnou odpověď a tu si zapiš do sešitu.

Chemie

Téma: Zásady (nové učivo)
Učebnice: str. 90 - 93
Úkoly si napište do sešitu nebo si ji udělejte na počítači a do sešitu vložte. Práci
mi vyfoťte na mobil a odešlete na e-mail storkanova@zsg.cz .
ZÁPIS DO SEŠITU (doplň informace označené červenou barvou)
Nadpis: ZÁSADY
Teorie: Zásady jsou látky, které ve vodě odštěpují hydroxidový anion OH-.
Amoniak (str. 90 – 91)
- Chemický vzorec:
- Jiný název:
- Model molekuly amoniaku:
- Amoniak je látka toxická, žíravá a nebezpečná pro životní prostředí
- Rozpustný ve vodě

-

Vznik v přírodě:
Rovnice reakce amoniaku s vodou:
Využití (4):

Hydroxid sodný (str. 92 – 93)
- Chemický vzorec:
- Model molekuly:
- Žíravá, hygroskopická látka
- Využití (3):
- První pomoc při zasažení pokožky:
- Ochranné pomůcky při práci s hydroxidem:
Hydroxid vápenatý (str. 93)
- Chemický vzorec:
- Model molekuly:
- Jiný název:
- Žíravá, zásadotvorná látka
- Využití:
Zeměpis

Úkoly si napište do sešitu nebo si ji udělejte na počítači a do sešitu vložte. Práci
mi vyfoťte na mobil a odešlete na e-mail storkanova@zsg.cz .
Téma č. 1: Zlínský kraj
Učebnice: str. 97 - 100
Úkol č. 1: Ve Zlínském kraji se stýkají tři národopisné oblasti: Valašsko,
Slovácko a Haná. Několika větami je charakterizuj a poté je označ v mapě.

Úkol č. 2: Spoj pojmy, které k sobě patří, a napiš vysvětlení, o co se jedná.
Kroměříž
Trnkobraní
Rožnov pod Rad.
Cyril a Metoděj
Velehrad
Zámek se zahradami
Vizovice
Jízda králů
Vlčnov
skanzen
Bonusový úkol: on-line test Zlínský kraj
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2326

Téma č. 2: Doprava ČR
Učebnice: str. 101 - 102
Úkol: Česko má hustou dopravní síť silnic a železnic. Napiš pozitiva a
negativa automobilové a železniční dopravy.
AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Pozitiva
Negativa
Pozitiva
Negativa

Kterou dopravu nejčastěji využíváte s rodinou na krátké vzdálenosti a
kterou na dlouhé vzdálenosti?
Krátké vzdálenosti: ………………………….
Dlouhé vzdálenosti: …………………

