
Samostudium  1.6. – 5.6. 2020
Milí mladí přátelé, děkuji všem, kteří si plníte své povinnosti a včas odesíláte úkoly a zprávy o své práci.
V kurzu máte všechny úkoly, materiály a testy v jednom tématu 1.6. – 5.6. Reference těchto úkolů 
žádám 5.6. do 15 hodin. Potom Vám zašlu výsledky matematiky a následné zasílání vypracovaných 
příkladů je již bezpředmětné a nebudu k němu přihlížet. Děkuje, přeje hodně zdraví a zdraví Hana 
Aldorfová

Matematika 8. ročník (4 vyučovací hodiny)

Opakování
Rovnice a slovní úlohy na pracovním listě pracovní list budete mít v kurzu na doplnění a poslání

Nová látka 
Konstrukční úlohy
1) Nastudovat teorii z PS střed, str. 31 – 32, Jednoduché konstrukce, Konstrukce trojúhelníků
2) Vypracovat cvičení v PS str. 112 – 116 (114/6 dobrovolně)
Video konstrukce trojúhelníku pomocí Thaletovy kružnice https://www.youtube.com/watch?
v=FequYk88WsY 
Video Konstrukce trojúhelníku se zadanou výškou https://www.youtube.com/watch?v=EXsCQvZeWN4 
Video Konstrukce trojúhelníku se zadanou těžnicí https://www.youtube.com/watch?v=6nY-iI7Yjl 

Přírodopis 9. ročník   (1 hodina) 

Prvohory – éra trilobitů                      Učebnice str. 108 - 109
Přečíst, zapsat poznámky do sešitu
Vznik života https://www.youtube.com/watch?v=L5hCOkWD4p4  
Vývoj života https://www.youtube.com/watch?v=W-Ju16zAS3w 
Prvohory https://www.youtube.com/watch?v=1EBy603fZ7k 
!! Ukázka prvohorních živočichů https://www.youtube.com/watch?v=mQiGZZV_FY4 
Prvohory v Čechách https://www.youtube.com/watch?v=06iMu-cGqtM 

Přírodopis 8. ročník   (2 hodiny)

Vnímání světa Učebnice str. 98 - 103
Přečíst, vypracovat cvičení v pracovním sešitě str. 46 - 49

Zrakové ústrojí  https://www.youtube.com/watch?v=WhdS9FX54Oo    
Sluchové ústrojí  https://www.youtube.com/watch?v=etk83xl9CvY 

Přírodopis 7. ročník   (2 hodiny) 

Lipnicovité Učebnice str. 108 - 109
Přečíst, vypracovat cvičení v pracovním sešitě na str. 53
https://www.youtube.com/watch?v=R2cGb93aspM    Základní obilniny
https://www.youtube.com/watch?v=DnWEMiaT6L8     Rostliny amarylkovité a lipnicovité
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Matematika 8. pracovní listy

1. Vzdálenost z Prahy do Olomouce je přibližně 250 km. V 6.00 vyjel z Prahy do Olomouce 
rychlík rychlostí 85 km/h. Ve stejném okamžiku mu vyjel naproti z Olomouce osobní vlak 
rychlostí 65 km/h. V kolik hodin a jak daleko od Prahy se vlaky setkají?

2. Vodní nádrž se vyprázdní malým čerpadlem za 12 hodin, středním za 9 hodin a velkým 
čerpadlem za 4 hodiny. Za kolik hodin bude nádrž vyčerpána, budou-li pracovat všechna 
čerpadla současně?

3. Dělník A by  sám provedl výkop za 7 hodin, dělník B za 6 hodin. Protože výkop musí být 
dokončen za 2 hodiny, byl k práci přibrán dělník C. Za jak dlouho by výkop provedl sám 
dělník?

4. Na skládku teplárny přivezli koks. Hned první den spotřebovali polovinu z dovezeného 
množství, druhý den čtvrtinu ze zbytku a na třetí den zbylo 120 tun. Kolik koksu na 
skládku přivezli?

5. Ze dvou druhů kávy v cenách 240 Kč a 320 Kč za kilogram se má připravit 100 kg směsi
v ceně 300 Kč za kilogram. Kolik kilogramů každého druhu kávy bude třeba smíchat?



6. Kolik litrů 60% lihu a kolik litrů 80% lihu musíme smíchat, abychom získali 80 litrů 65% 
lihu?

7. Kolikaprocentní ocet získáme smícháním 2 litrů osmiprocentního octa se 3 litry 
čtyřprocentního octa?


