
Chemie 8 – dvouprvkové sloučeniny 

V minulém týdnu většina z vás pochopila, co se po vás chce a tak to budeme tento týden opakovat. 

Nezapomínej na oxidační čísla, která píšeme vždy na straně vzorců. 

1. MgBr3 

2. oxid stříbřitý 

3. Zn2S 

4. jodid ciničitý 

5. Mn2O7 

6. sulfid hliníkový 

Dnešní úkol přepsaný do sešitu a ofocený, nebo v textovém editoru mi zašli na školní email. 

(pridal@1zsspk.cz). 

S přáním širokého úsměvu a pevného zdraví se loučí váš učitel chemie. 

Ing. Vladimír Přidal 

 

Dějepis 8. A, C 

10. příprava 

Také ostatní svět se mění 

1)Zkuste posoudit délku vlády panovníků: 

královna Viktorie 

František Josef I. 

Královna Alžběta II. 

Kdo z nich je nejdéle panujícím vládcem/ vládkyní? 

2) V čem bylo prvenství USA? Zkus porovnat VB, habsburskou monarchii, carské Rusko a USA! 

3) Do sešitu si zapiš po přečtení textu v učebici na straně 68 – 69: 

Spojené státy americké 

1. Obyvatelstvo od počátku 19. století 

- 35 milonů bělochů 

- 4 miliony černých otroků 

- 100 000 Indiánů 

- vidina lepšího života 

- „zlatá horečka“ 

Z Příchod dobrodruhů, chudých, pronásledovaných 

mailto:pridal@1zsspk.cz


* am.spisovatel Jack London psal o dobyvatelích zlata 

2) Soužití Indiánů a bělochů 

německý spisovatel Karel May, filmy podle jeho knihy 

3) Válka severu proti jihu 

SEVER X JIH 

rozvoj průmyslu zemědělství 

a f_______ plantáže b________, tř_______, ta______ 

( dobytkářských a obilnářských) práce otroků 

OTROCTVÍ 

NE ANO 

A. Lincoln Konfederace 

VÁLKA (1861 – 1865) 

zrušení otroctví 

jednotné USA 

rozvoj země 

smrt Lincolna + další atentáty, masakry ve školách, nákupních centrech = > otázka nošení zbraní 

PRÁVO NOSIT ZBRAŇ je zakotveno ve 2. dodatku americké ústavy z roku 1791 

„právo lidu držet a nosit zbraň nesmí být omezováno“ 

4) Co je KU – KLUX – KLAN? 

Z strana 69 

Zajímavosti (nemusíš zapisovat) 

1863 – zrovnoprávnění otroků 

1865 – zavraždění prezidenta Lincolna 

1866 – občanská práva černochům 

1866 – vyhlášena 8hodinová pracovní doba 

1867 – koupě Aljašky od Ruska 1867 za 7, 2 milionů dolarů 

1867 – založení KU – KLUX - KLANu 

 

Dějepis 8. A, C 

11. příprava 

Asijské státy a koloniální říše evropských států 

Kontrola úkolu z minulé přípravy: 



1) Alžběta II., současná panovnice UK (United Kingdom), (1952 - dosud) 

František Josef I. (1848 – 1916) = 68 let 

Viktorie ( 1837 – 1901) = 64 let 

2)Do sešitu jste jistě doplnili rozvoj průmyslu a farem, plantáže bavlny, třtiny tabáku 

3) KU – KLUX – KLAN = rasistická organizace namířená proti černochům 

Zapiš do sešitu, narýsuj přímku: 

Úroveň zemí v 2. polovině 19. století 

Západ Východ 

<____________________________________________________________> 

USA, VB, Ně, Fr habsburská monarchie Rusko, Balkán 

1861 poslední 

válka na území 

USA 

čím dále na východ, tím zaostalejší země 

ASIJSKÉ ZEMĚ 

1) Nová velmoc – Japonsko 

izolace → modernizace → výboje 

samurajové – vojenská šlechta 

císař 

2) Čína 

císař 

mandaríni – vysocí státní úředníci 

KOLONIÁLNÍ ŘÍŠE EVROPSKÝCH STÁTŮ 

Po napoleonských válkách zůstala VB jedinou koloniální velmocí 

1) Boj o kolonie 

Od konce 19. století zabírají území i další státy, a to v Atrice a Asii 

Vlastnictví kolonií: 

Podle grafu na straně 71 koloniální země podle množství kolonií 

2) Zápas o Afriku 

Suezský průplav 1869 vybudovali Francouzi 

* Jak velké bylo urychlení plavby do Indie? 

* Kdo byl Emil Holub? 



* Co je kolonie? Země podmaněná jinou zemí 

 

FYZIKA   8. třída     na týden 20.4. – 24. 4. 

Učivo si přečti v učebnici na příslušných stránkách a zapiš zápis do sešitu. 

  

ELEKTRICKÁ PRÁCE 

Při průchodu elektrického proudu vodičem konají síly elektrického pole práci. 

(Přemísťují volné elektrony od jednoho konce vodiče k druhému). 

Prochází-li vodičem, mezi jehož konci je napětí U, proud I po dobu t, vykoná 

elektrické pole práci:     W = U.I.t                   

 U – el. napětí  (V) 

 I – el. proud (A)  

t – doba trvání el.  proudu ( s) 

Značka elektrické práce:  W 

Jednotka:   J (Joule)  nebo  W.s  (wattsekunda) 

Platí:  1 J = 1 W.s 

           1 kW.h = 1000.3600 J= 3,6.106J = 3,6 MJ 

         kilowatthodina 

 Příklad na výpočet elektrické práce: 

Mezi svorkami elektrického spotřebiče je napětí 36 V. Spotřebičem prochází 

elektrický proud 300 mA po dobu 120 s. Jakou elektrickou práci vykonají síly 

elektrického pole ve spotřebiči? 

Řešení: 

U = 36 V 

I = 300 mA = 0,3 A                   Síly elektrického pole 

t = 120 s                                    vykonaly práci 1296 J. 

W = ? ( J ) 

W = U.I.t 



W = 36.0,3.120 = 1296 J 

  

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU 

Je-li mezi koncovými body vodiče stálé napětí U a vodičem prochází stálý proud 

I, určíme elektrický výkon podle vzorce:       P = W/t = U.I 

Značka elektrického výkonu: P 

Jednotka: W (Watt) 

U elektrických spotřebičů rozlišujeme výkon P daného zařízení ( to je užitečná 

práce vykonaná za 1 sekundu) a příkon P0  ( to je elektrická práce, která se 

skutečně za 1 sekundu vykonala). Na štítcích el. spotřebičů je zpravidla uveden 

příkon spotřebiče ve wattech při zapojení spotřebiče na zdroj napětí. 

Například na patici žárovky najdeme údaj:  

60 W/230 V. (To znamená, že po připojení žárovky k síťovému napětí 230 V, je 

příkon žárovky 60 W. Účinnost žárovky je velmi malá 

η = P/P0 = 8 % ). 

Odvození dalších vzorců pro výkon (příkon) elektrického proudu s použitím 

vzorců z Ohmova zákona: 

  P = U.I = U.U:R = U2/R 

 P = U.I = R.I.I= R.I2 

 

Učivo do matematiky 20.4.-24.4. 

Opět zdravím všechny osmáky. V úvodu zadávání úkolů na další týden bych 

chtěla poděkovat všem rodičům a žákům, kteří v tomto nelehkém období 

pečlivě plní a zpět zasílají ke kontrole zadané práce. 

A nyní se vrhněte do další práce. Navažte na poslední zápis ve školním sešitě 

(jednalo se o ukázkové rovnice z učebnice str. 75/a,b,c). 

Nové učivo – zápis pište opět do školního sešitu: 

ŘEŠENÍ LINEÁRNÍCH ROVNIC SE ZÁVORKAMI 

PAMATUJ! Když jsou v rovnici závorky, tak je odstraň (roznásobením). 



Nyní si přepište ukázkové příklady v učebnici strana 77/Př. 3 a Př. 4 (i se 

zkouškou). 

Procvičování a ověřování znalostí v pracovním sešitě: 

Teď začněte samostatně počítat příklady v pracovním sešitě, určitě to zvládnete: 

str.136/4, str.137/5, str.138/6, str.139/8. Proveďte i zkoušku. Kontrolu 

správných výpočtů pošlu příště. 

Nezapomeňte mi nahlásit splnění úkolů do mailu. Všem přeji pevné zdraví a 

mějte se moc hezky. 

Všechny vás zdraví Eva Skříčková 

 

PŘÍRODOPIS – učivo na 20.4. – 24.4. 

Zdravím všechny, už dokážete poskytnout první pomoc při krvácení? 

Tento týden nás čeká Boj s vetřelci – mízní soustava: 

Úkol: Z učebnice na str. 71 -73 si přečtěte alespoň 2x text, poté se snažte 

zodpovědět si následující otázky (pokud možno bez použití učebnice, abyste si 

ověřili, zda jste četli soustředěněJ 

1. Kde v těle se nacházejí mízní uzliny? 

2. Jakou funkci plní mízní uzliny? 

3. Co je to imunita a jaký je rozdíl mezi přirozenou a umělou? 

4. Které dva orgány patří k mízní soustavě? 

5. Co je to infekce? 

6. Jakým způsobem mohou být přenášeny infekční choroby? 

7. Co je to inkubační doba? 

8. Co je alergie? 

Jestli jste tak učinili, vezměte si sešit a napište si zápis: 

SOUSTAVA MÍZNÍ (LYMFATICKÁ) 

HLAVNÍ FUNKCE: 

- obranný mechanismus těla 

- ničí choroboplodné zárodky pomocí bílých krvinek 



- vstřebává přebytek tkáňového moku 

TVOŘENA: 

- mízními vlásečnicemi 

- mízními cévami 

- mízními uzlinami – krk, podpaží, třísla 

ORGÁNY: 

SLEZINA 

- oválný tvar, délka 12-20 cm 

- v dutině břišní nalevo od žaludku 

- zásobárna červených krvinek i místo zániku 

BRZLÍK 

- žláza za hrudní kostí 

- do puberty se zmenšuje 

- dozrávání bílých krvinek + vznik hormonů 

IMUNITA 

PŘIROZENÁ 

- schopnost organismu odolávat napadení cizorodými látkami 

UMĚLÁ 

- očkování 

a) aktivní imunizace – do těla se vpraví oslabené mikroorganismy (vakcína) 

b) pasivní imunizace – do těla se vpraví hotové protilátky 

INFEKCE 

-nemoci přenesené na člověka z jiných organismů 

vyvolány: 

-viry, bakteriemi, kvasinkami, plísněmi 

přenos: 

-přímý styk s nemocným 



-kapénkami 

-potravou 

-poraněním 

-bodnutím hmyzu 

Inkubační doba = doba od proniknutí infekce do těla až po první příznaky 

nemoci 

Úkol: sami si napište, jaké infekční choroby znáte. V této době nebude obtížné 

alespoň na jednu, která nám ničí životy, přijít…L 

V PS na str. 32 si zopakuj, co by sis měl/a zapamatovat, celou stranu vyplň.  

K opakování vám také poslouží tyto stránky, na které se zaregistrujete ( kdo 

ještě tak neučinil) a můžete si opakovat soustavy, které už máme za sebou. 

Opěrná, pohybová, oběhová a nyní mízní. https://interaktivita.etaktik.cz/novy-

student/83387/5484c2c594e933a1f4aecc31808927c6 

Prosím, dejte mně vědět po každém týdnu – splnění zadané práce, potřebuji mít 

přehled o tom, kdo jak pracuje. Těm, kteří tak činí moc děkuji !!! 

Stále se mi ještě neozvali: 

Z 8.B – Niko B., Kryštof K., Eliška K., Adam P., Adam Š a Venda Š. 

Z 8.C – Vláďa A., Nela O., Kryštof S., Olda V. 

Co je s Vámi ??? 

Jak to tak vypadá, tak tímto způsobem probereme zbývající tělní soustavy, dejte 

mně taky vědět, jak takovýto systém zvládáte, jestli je s něčím potíž nebo je to v 

pohodě. 

Mějte pěkné dny, užijte si ( pokud můžete) sluníčka – vitamín D je pro tělo 

hodně prospěšný. 

Zdraví 

Marcela Macečková 

 

NJ – 8. ABC – skp. Šteindlová + Gettin 

Hallo, meine liebe Gruppe J 

Doufám, že jste z minula vše zvládli. Pořád platí možnost se kdykoli spojit. 

https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/83387/5484c2c594e933a1f4aecc31808927c6
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/83387/5484c2c594e933a1f4aecc31808927c6


1. Uč se slovíčka 6. Lekce 

2. Pracovní sešit str.49 – dokonči celou stranu. Časování slovesa „müssen“ máš 

v učebnici (někteří i v sešitě ;-) 

3. Pracovní sešit str. 50/ cv. 7 – doplň sloveso „müssen“ (musíš vyčasovat), 

druhé sloveso jde na konec věty (už nečasuješ). Např. 2. Věta: Ich muss 

(časuješ) noch viel lernen (nečasuješ). 

4. Cv. 8 – poskládej rozhovor Opakovací cvičení na slovíčka: 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg01_01.htm Pokud nebude něco 

jasné, kontaktuj mě na e-mail: steindlova@1zsspk.cz 

Zde mi také pošli výsledky, co budeš chtít opravit. 

Viel Glück – hodně štěstí J 

 

Učivo AJ 20/4 - 24/4 

1) opakování lekce 4- pr. seš. 69/2 - vyber správné slovo 

2) pr. seš. 69/3 - piš T (pravda) x F ( lež) x DS (neříká se) 

3) slovíčka lekce 5 a + The environment - pr. seš. 83-84 - naučit 

4) uč. 56/ 1a do sešitu přiřaď písmena k číslicím 

5) uč. 56/2 - přečti a doplň slova z cvič. 1a ( některé slovo nepoužiješ)  a slova napiš do sešitu 

 

Po splnění úkolů opět pošli e-mail. Někteří mi stále ještě neposlali zprávu, ve které mě 

informujete, že máte splněno. Polepšete se !!! 

 

Učivo ČJ 20/4-24/4 

1) učebnice str. 84 - přívlastek rozvíjející a několikanásobný - zápis do sešitu ( opakování ze 

7. roč.) 

2) uč. 84/1 - přepiš věty do sešitu 

3 pravopis uč. 133/5a -přepis do sešitu 

4) prac. sešit str. 37/ 5 a,b,c 

5) prac. sešit 37/6 

 Po splnění úkolů mi  pošli e-mail. Od některých jsem stále nedostala zprávu, ve které mě 

informujete, že máte splněno. Polepšete se !!! 

 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg01_01.htm
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Zeměpis + ruština - pokračovat v zadaných úkolech 


