
Zeměpis 8. třída  24. - 30. 3 2020

S pomocí učebnice na str. 14 - 16 vyplňte v pracovním sešitě strany 35 a 36, poslat nafocené do 30. 3.

Přírodopis 8. třída  24. - 30. 3 2020

Na webu https://ucebnice.online/ kliknete na SPUSTIT UČEBNICE ONLINE, dáte si založit účet Student, 
po registraci vám na e-mail příjde odkaz na ověření, na ten kliknete a budete si moct najít v záložce Katalogu 
Přírodopis 8, odkliknete vyzkoušet, že chcete otevřít na 30 dní zdarma. Tam je jak vaše učebnice, tak i pra-
covní seštit - dole na liště UČ, PS - najděte si kapitolu o vylučovací soustavě jak v UČ tak v PS a procvičujte.

Napište mi, pokud byste měli s něčím problém, nešlo vám se zaregistrovat atd.

Ještě obecný dotaz na vás všechny - máte skype?

Chemie 8. třída  24. - 30. 3 2020

Tady se chci trochu omluvit, že jsem vám dávala vypracovat v pracovním sešitě cvičení, kde nebyly pouze 
oxidy, které jsem probírala, ale i další sloučeniny. 
Takže to napravíme:
Nejprve si v učebnici přečtěte strany 86 a 87 a vypište do sešitu něco k některým významným oxidům - SO2, 
NO a NO2, CO2, CaO, Al2O3, SiO2

Mimo oxidy se tam objevily i SULFIDY:
(učebnice str. 89)
- jsou to dvouprvkové sloučeniny síry a nějakého kovu
- některé nerosty v přírodě jsou sulfidy  → galenit PbS
      → sfalerit ZnS

- názvosloví je stejné jako u oxidů - tudíž síra S má vždy oxidační číslo -2 a tím pádem vzorce a názvy se 
tvoří  stejným způsobem, na následující straně vám posílám shrnutí názvosloví nejen oxidy, sulfidy, ale už 
i halogenidy a hydroxidy, které budou následovat v našem online učení.

Takže v pracovním sešitě str. 21 cv 1 , 2 a 3 doplníte pouze u oxidů a sulfidů, ostatní zatím necháte.

Ještě zkusím znovu vysvětlit:
např cv. 1 → CaO → CaO-2 → aby byl celkový náboj 0, musí mít Ca +2 → Ca+2O-2

      
  → Cr2O3 → Cr2O3

-2  → u Cr musí být náboj +6, aby byl celkový 0 → 2 ∙ 3 = 6, proto
         bude oxidační číslo Cr +3
         Cr2

+3O3
-2

  → Cl2O → Cl2O
-2 → aby byl náboj dohromady 0, je u Cl jen +1, protože je tam Cl dvakrát

např cv. 2  → kyslík a síry je vždy -2, to můžete všude dopsat (čísla římsky, vy můžete psát arabsky)
  
  → Mn+4O → Mn+4O-2 → výsledný náboj musí být 0 → Mn+4O-2  → Mn+4O2

-2

Pokud budete přihlášeni na online učebnice, je tam i chemie, můžete se v UČ i PS podívat na kapitolu oxidy.
Zatím prosím procvičujte názvosloví, můžete i online https://nazvoslovi.cz/test, potřebuji vědět, jestli tomu 
všichni rozumíte, neváhejte mi psát.

3 ∙ (−2) = −6

2 ∙ (−2) = −4+4

sulfid hlinitý

     Al2S3



Názvosloví Halogenidů:

flurid   F-I  
chlorid  Cl-I

bromid  Br-I

jodid   I-I

Názvosloví Hydroxidů:

hydroxid  (OH)-I

Názvosloví Oxidů a Sulfidů:

oxid  O-II

sulfid  S-II

 chlorid sodný   NaCl
 
 jodid platinový Pt I6

 

 fluorid křemičitý Si F4

 hydroxid stříbrný   AgOH
 
 hydroxid železitý  Fe(OH)3

 
 hydroxid osmičelý  Os(OH)8

 oxid vápenatý   Ca O
 
 oxid železitý Fe2O3

 
 sulfid osmičelý Os S4

 

 oxid křemičitý Si O2

 +III      -II

oxidační číslo  koncovka
 I  -ný
 II  -natý
 III  -itý
 IV  -ičitý
 V  -ečný / -ičný
 VI  -ový
 VII  -istý
 VIII  -ičelý

 +I      -I

 +II      -II

 +VI    -I

 +IV    -I

 +III       -I

 +III     -II

 +VIII      -I

 +VIII      -II

 +IV      -II

 +VIII      -II

Fe2O3

Os S4

2 8
1 4 +IV      -II

Si O2

2 4
1 2

můžeme pokrátit dvojkou


