
Samostudium  30.3. – 3.4.2020
Všechny moc pozdravuji. Máme tady třetí kolo. Reference chci opět v pátek 3.4. ve 13:00 
matematiku a ve 13:30 přírodopis. Počítejte, učte se a nepropadejte panice. Stále platí - dotazy 
ihned řešit s vyučujícími. Jeden žák se mě ptal, co myslím heslem: „Počítáním ke zdraví“? Měním 
heslo na : „Učením ke zdraví“ a myslím tím, že když se budete doma učit, nehrozí Vám žádná 
nákaza.

Matematika 8. ročník (4 vyučovací hodiny)

Opakování
Ekvivalentní úpravy rovnic PS střed str. 26
1) Procvičovat na www.onlinecvicení.cz Matematika – 8. ročník – 04. Lineární rovnice (3 cvičení)
2) Na této stránce http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=m7_27 
Testy pro 8. ročník – lineární rovnice (spoj) (1 cvičení)
Možná se někomu nezobrazuje seznam testů správně (některá písmena jsou nahrazena znaky), testy
jsou ale v pořádku.
3) Pracovní list s rovnicemi vypracovat do školního sešitu ( je to z Bělouna, takže si můžete 
zkontrolovat výsledky)
https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU Rovnice pro začátečníky (návod)

Nová látka 
Válec a jeho síť Učebnice 3 str. 34 – 36, přečíst

PS, střed str. 30, přečíst
PS cvičení 105/1 až 106/6 vypracovat

V pracovním listě je teorie a úkol (kdo může vytiskne teorii a nalepí do sešitu).

Přírodopis 9. ročník (1 hodina) (do 1.4.2020) TRVÁ

Atmosféra Učebnice str. 86 - 88
Přečíst, zapsat poznámky do sešitu, zodpovědět otázky na straně 88
Zhlédnout pořad „Země z vesmíru“ https://www.youtube.com/watch?v=fH6Ym2X1_2Q  
(1 hodina 29 minut), napsat obsah

Přírodopis 8. ročník (2 hodiny)

Oběhová soustava Učebnice str. 69 -70
Imunitní systém Učebnice str. 71 - 73
Přečíst, vypracovat cvičení v pracovním sešitě str. 33
Zhlédnout pořad „Jak srdce pumpuje krev“
https://www.ted.com/talks/edmond_hui_how_the_heart_actually_pumps_blood/transcript?
language=cs#t-211584  (4 minuty), napsat obsah

Přírodopis 7. ročník (2 hodiny) (do 2.4.2020) TRVÁ

Nahosemenné rostliny Učebnice str. 82 - 86

Přečíst, vypracovat cvičení v pracovním sešitě na str. 41 (pozor i praktické cvičení!)
Zhlédnout pořad „Vyprávění o lese“ https://www.youtube.com/watch?v=I1l_Ha9iwTg  
(28 minut), napsat poznámky

https://www.youtube.com/watch?v=I1l_Ha9iwTg
https://www.ted.com/talks/edmond_hui_how_the_heart_actually_pumps_blood/transcript?language=cs#t-211584
https://www.ted.com/talks/edmond_hui_how_the_heart_actually_pumps_blood/transcript?language=cs#t-211584
https://www.youtube.com/watch?v=fH6Ym2X1_2Q
https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU
http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/matika/testy/testy.php?go=m7_27


PRACOVNÍ LIST  30.3. – 3.4.2020
Rovnice  Běloun (str. 81 – 82)



Válec
= těleso

- vznikne otáčením obdélníku okolo přímky, která
obsahuje jednu jeho stranu

osa otáčení



Úkol: Sestrojte na papír (možná někomu zbyl ještě 
milimetrový), vystřihněte a vymodelujte válec. Pak nalepte do 
sešitu.


