
Zeměpis 8. třída  16. - 20. 3 2020

V učebnici str. 10 - 11 přečíst Vodstvo a Půdy.
Odpovědět do sešitu na otázky: 1. nejvodnatější řeka
     2. nejdelší řeka
     3. co je to úmoří
     4. jaký je rozdíl mezi jezerem a rybníkem
     5. nejznámější přehrady (na jaké řece)
     6. nejznámější rybníky
     7. co je to vřídlo
     8. nejúrodnější půdy  a kde se u nás nacházejí
Pracovní sešit str. 34 doplnit, vyfotit nebo naskenovat a poslat na adresu andrlova@skolahradecns.cz do 
konce tohoto týdne.

Přírodopis 8. třída  16. - 20. 3 2020

Učebnice str. 70-72 pročíst
Vytisknout pracovní list na následují staně, vyplnit, nalepit do sešitu.

Chemie 8. třída  16. - 20. 3 2020

Zápis do sešitu: Oxidační číslo je zdánlivý náboj, který by měli atomy ve sloučenině, kdyby vazebné
  elektrony patřily prvku s větší elektronegativitou (sloučenina má dohromady náboj 0)

  OXIDY
  - dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku
  - ve všech oxidech mají atomy kyslíku oxidační číslo -2  (O-2)
  - název se tvoří podstatným jménem OXID + přídavným jménem př. MĚĎNATÝ
 

  

  - vzorec se píše v opačném pořadí  CuO

Učebnice str. 85 přepsat tabulku 20 do sešitu a naučit se koncovky -ný, -natý... nazpaměť
Pracovní sešit str. 21 doplňte oxidační čísla ve cvičení 1 (výsledný náboj je 0 - nezapomenout)
   cvičení 2 (nezapomeň O jevždy -2)
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VYLUČOVACÍ SOUSTAVA 
☺ Vyber z následujícího seznamu, co všechno je odstraňováno z těla člověka prostřednictvím 
moči: 

a) močovina        b) voda        c) bílkoviny        d) tuky       e) chlorid sodný        f) sacharidy   

 
☺ Popiš jednotlivé části vylučovací soustavy člověka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                         Obr. 1 

☺ Popiš stavbu orgánu na obrázku (jednotlivé položky vyber z předloženého seznamu): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☺ Odpověz na otázky:                                              Obr. 2 

1) Jak se jmenuje základní funkční jednotka vylučovací soustavy? 

a) NEURON                    b) NEFRON                    c) LEUKOCYT                    d) TROMBOCYT 

2) Kolik takových jednotek má jedna ledvina člověka? 

a) asi 1000          b) asi 100 000                c) asi 1 000 000                  d) asi 10 000 000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obr. 1: Arcadian. [cit. 2011-02-20]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Illu_urinary_system.jpg> 
Obr. 2: Piotr Michał Jaworski. [cit. 2011-02-20]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KidneyStructures.svg> 
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Které z orgánů vylučovací soustavy 
jsou párové? 
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Popiš polohu orgánu pod číslem 1: 
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