
Samostudium  14.4. – 17.4. 2020
Milí mladí přátelé, děkuji všem, kteří mi poslali reference o své práci. Všem přeji co nejveselejší a 
zdravé velikonoce.

Mrzí mě, že některé z vás musím upozorňovat na zaslání zprávy. V určeném termínu mi pošlete 
buď zprávu o splnění úkolů nebo zprávu do jakého termínu úkoly splníte. Stále se mnou 
nekomunikují Natálka a Matěj ze 7. třídy a u TomáŠe z 8. třídy začínám mít vážné pochybnosti, 
zda úkoly plní. U matematiky posílám po hlášení výsledky pro kontrolu.
Brzy začneme používat Google Classroom, což je způsob distanční výuky, kde vyučující vytvoří 
třídy a bude jednodušší zpětná vazba, zasílání úkolů, evidence jejich plnění a možnost hodnocení.
Ale o tom později.
Reference dnešních úkolů žádám 17.4. do 17 hodin. Děkuje a zdraví Hana Aldorfová

Matematika 8. ročník (3 vyučovací hodiny)

Opakování
Válec PS střed str. 30 - teorie
Vypočítat PS 111/6, 111/7, 111/8
+ Vypočítat příklady na pracovním listě

Nová látka 
Rovnice v součinovém tvaru teorie na pracovním listě a na videu
Vypočítat PS 66/1 až 66/4
https://www.youtube.com/watch?v=T5CnuEkQYxc  Rovnice v součinovém tvaru (video)
https://www.youtube.com/watch?v=H53OmzQGC2Q Vzorce (video pro zopakování)

Přírodopis 9. ročník (1 hodina) 

Nerostné suroviny Učebnice str. 91 - 93
Přečíst, zapsat poznámky do sešitu, odpovědět na otázky na str. 93, video nechávám stejné
Zhlédnout pořad „Význam nerostných surovin pro lidstvo“ https://www.youtube.com/watch?
v=U0nH1LkE450  (15 minut), napsat obsah

Přírodopis 8. ročník (1 hodina)

Životodárný kyslík – dýchací soustava Učebnice str.74 – 75
Přečíst, vypracovat cvičení v pracovním sešitě str. 35
Zhlédnout pořad „8. třída – Dýchací soustava“
https://www.youtube.com/watch?v=H53OmzQGC2Q    (12,5 minuty), napsat obsah

Přírodopis 7. ročník (2 hodiny) 

Listnaté stromy a keře Učebnice str. 88 - 89

Přečíst, vypracovat cvičení v pracovním sešitě na str. 43 
Zhlédnout pořad „Listnaté stromy“ https://www.youtube.com/watch?v=Bem_DoIeAZc    
(3 minuty) - snad se nikdo neurazí, že je to pro MŠ, ale je to přehledné

https://www.youtube.com/watch?v=Bem_DoIeAZc
https://www.youtube.com/watch?v=H53OmzQGC2Q
https://www.youtube.com/watch?v=U0nH1LkE450
https://www.youtube.com/watch?v=U0nH1LkE450
https://www.youtube.com/watch?v=H53OmzQGC2Q
https://www.youtube.com/watch?v=T5CnuEkQYxc


Matematika 8. pracovní listy



Rovnice v     součinovém tvaru

Základem je věta, kterou se naučíte tak, že ji budete vykřikovat i ze spaní

Součin je nulový, jestliže je alespoň jeden činitel nulový.

Co to znamená: Cokoliv krát 0 je 0.
Mám-li rovnici  5x = 0, řešení je x = 0
Mám-li rovnici (x – 1)(x + 2) = 0, buď činitel x – 1 = 0, tj. x = 1 nebo činitel x + 2 = 0 tj. x = -2
Rovnice má tedy 2 řešení, x1 = 1, x2 = -2

Může se stát, že rovnice není v součinovém tvaru, ale dá se do něj pomocí vzorců převést 
Př.: a) x2 + 2x + 1 = 0  upravím vzorcem I. na (x + 1)2 = 0, řešení x = -1

b) x2 – 9 = 0 upravím vzorcem III. na (x – 3)(x + 3) = 0  x – 3 = 0 když x = 3
 x + 3 = 0 když x = -3

rovnice má tedy 2 řešení x1 = 3, x2 = -3

Podrobněji ve videu


