
Samostudium  20.4. – 24.4. 2020
Milí mladí přátelé, děkuji všem, kteří si plníte své povinnosti a včas odesíláte úkoly a zprávy o své 
práci. Vám ostatním se plnění povinností promítne do závěrečného hodnocení. Už vás nebudu 
opakovaně žádat o zaslání, je to marné a navíc je to váš boj.
Reference těchto úkolů žádám 24.4. do 17 hodin. Děkuje, přeje hodně zdraví a zdraví Hana 
Aldorfová

Matematika 8. ročník (4 vyučovací hodiny)

Opakování
Válec PS střed str. 30 - teorie
Vypočítat příklady na pracovním listě

Nová látka 
Slovní úlohy teorie v PS střed, str. 26 a na videu
Nejdříve pozorně sledovat video, pak teprve počítat
Vypočítat

1) příklady na pracovním listě
2) PS 67/1, 2, 4, 5 a 68/6, 8, 9, 10

https://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegBWgY   Jednoduché slovní úlohy (video)

Přírodopis 9. ročník   (1 hodina) 

Bez energie si neumíme život představit Učebnice str. 94 - 95
Přečíst, zapsat poznámky do sešitu, odpovědět na otázky na str. 95, 
Zhlédnout pořad „Podzemní Čechy – Uran pády a vzestupy“ https://www.youtube.com/watch?
v=Qbmf01yGdYU&list=PLuNZLR6nNuUv92vF24IkBShVo3jBZkFSo&index=19    (26 minut), 
napsat obsah

Přírodopis 8. ročník   (2 hodiny)

Životodárný kyslík – dýchací soustava Učebnice str.76 – 77
Přečíst, vypracovat cvičení v pracovním sešitě str. 36
Osud sousta – trávicí soustava Učebnice str.78 – 80
Přečíst (končí to v půlce stránky 80 – bez onemocnění), vypracovat cvičení v učebnici str. 80
Zhlédnout pořad „Cesta potravy lidským tělem/trávicí soustava“
https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb0     (4 minuty), napsat obsah

Přírodopis 7. ročník   (2 hodiny) 

Pryskyřníkovité Učebnice str. 90 - 91
Přečíst, vypracovat cvičení v pracovním sešitě na str. 44 
Brukvovité Učebnice str. 92 – 93
Přečíst, vypracovat cvičení v pracovním sešitě na str. 45 

https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb0
https://www.youtube.com/watch?v=Qbmf01yGdYU&list=PLuNZLR6nNuUv92vF24IkBShVo3jBZkFSo&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=Qbmf01yGdYU&list=PLuNZLR6nNuUv92vF24IkBShVo3jBZkFSo&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegBWgY


Matematika 8. pracovní listy

Zapiš každou z úloh rovnicí a určete neznámé číslo:

1. Přičteme-li k neznámému číslu číslo devět, dostaneme číslo dvacet dva.

2. Odečteme-li od neznámého čísla číslo šest, dostaneme číslo dvanáct.

3. Trojnásobek neznámého čísla je 24.

4. Pětina neznámého čísla je 12.

5. Stonásobek neznámého čísla je 250.

6. Dvojnásobek neznámého čísla zvětšený o 4 je roven 48.



7. Dělíme-li číslo 60 neznámým číslem (různým od nuly), dostaneme 5.

8. Odečtu-li od čísla 40 neznámé číslo, dostaneme čtyřnásobek neznámého čísla.

9. Dělíme-li neznámé dvanácti, dostaneme 6.

10.Přičteme-li k neznámému číslu toto číslo zvětšené o sedm, dostaneme 13.

Vystřihnout a nalepit do sešitu (kdo nemůže tisknout, opíše)

Postup řešení slovních úloh pomocí rovnic.
1. Pozorně přečteme text slovní úlohy, abychom pochopili, co je dáno (podmínky 

úlohy) a co máme vypočítat (otázka úlohy). Označíme neznámou.
2. Všechny podmínky úlohy vyjádříme pomocí neznámé. Dostaneme výrazy a 

zapíšeme podmínku pro jejich rovnost. Získáme rovnici.
3. Rovnici vyřešíme.
4. Správnost výsledku ověříme zkouškou tak, že zjistíme, zda řešení vyhovuje 

podmínkám slovní úlohy.
5. Výsledek vyjádříme slovní odpovědí.

Řešte slovní úlohy:
1. Ve venkovské škole je ve třech třídách celkem 44 žáků. V první třídě je o dva 

žáky více než v druhé třídě a ve třetí třídě je o tři žáky méně než ve druhé třídě. 
Kolik žáků je v každé třídě?

2. Ve venkovské škole je ve třech třídách celkem 36 žáků. V první třídě je o čtyři 
žáky více než v druhé třídě a ve třetí třídě je dvakrát méně žáků než v první třídě. 
Kolik žáků je v každé třídě? 


