
Zeměpis 8. třída  31. 3. – 6. 4. 2020

Přečíst učebnici na str. 17 - 18
- ze strany 18 si vybrat jedno město z mapky památek UNESCO a do sešitu k němu udělat krátký referát 
(stačí tak 10 zajímavostí, jednou samozřejmě bude ta památka a od kdy je v UNESCU) - bude hodnoceno 
známkou, takže poslat do 6. 4.

Pracovní sešit str. 37 vypracovat, poslat do 6. 4. 

Přírodopis 8. třída  31. 3. – 6. 4. 2020

Kožní soustava
- pěkné výukové video, určitě se podívejte: https://www.youtube.com/watch?v=7lg7NG0GxJE

- učebnice str 73 a 74 přečíst
- na následující stránce vám posílám pracovní list, který vytisknete, vyplníte, nalepíte do sešitu pod nadpis 
Kožní soustava (zatím se mi nikdo neozval, tak doufám, že máte všichni možnost tisknout)

- pod tento list si uděláte krátké výpisky k pokožce, škáře a podkožnímu vazivu

Chemie 8. třída  31. 3. – 6. 4. 2020

Když jste minulý týden vypisovali vlastnosti oxidů, asi jste narazili na skleníkový efekt,
pusťte si video https://www.youtube.com/watch?v=jLO-6B4efr8 a potom vyplňte v pracovním sešitě str. 23 
cvičení 9

Dalším učivem, které nás čeká jsou HALOGENIDY
- podívejte se na video https://www.youtube.com/watch?v=-8ZGetmB39Y

- učebnice str. 90 → zapsat do sešitu: 
- halogenidy jsou dvouprvkové sloučeniny halogenu (F - fluor, Cl - chlor, Br - brom, I - jod) a dalšího 
prvku
- halogen v halogenidech má vždy oxidační číslo -1

- přehledněji jsou halogenidy v online učebnici - minule jsem vám dávala návod, jste všichni zaregistrovaní do 
online učebnic? Pokud ne, tak se zaregistrujte (viz minulá příprava) → v KATALOGU si najdete CHEMIE 8 a 
otevřete si ji. Na straně 62 je pěkně vysvětlené názvosloví halogenidů - je lehčí než oxidů, protože jaká koncov-
ka (ný, natý, itý ...) = takové číslo  př. chlorid železitý
      
      Fe+3 Cl-1 → Fe Cl3

     př. bromid stříbrný

      Ag+1 Br-1 → Ag Br (jednička se nepíše)

úkol: pokuste se vytvořit názvy a vzorce halogenidů, nemusíte tisknout, stačí přepsat do sešitu, vyfotit, po-
slat na mou adresu do 6. 4.  - viz stránka 3 v tomto zadání






