
Samostudium  15.6.– 19.6. 2020
Reference těchto úkolů žádám 19. 6. do15 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

TRVÁ Čtyřúhelníky a jejich vlastnosti (podle prezentace v kurzu)
https://www.youtube.com/watch?v=0BGkAt278nE Čtyřúhelníky video
https://www.youtube.com/watch?v=p4qcsOmbVpI Čtyřúhelníky druhy video
https://www.youtube.com/watch?v=58ctQFDgNIg Vlastnosti rovnoběžníků

Přírodopis 9. ročník   (1 hodina) 

Třetihory
Čvrtohory                     podle prezentace v kurzu
Přečíst, zapsat poznámky do sešitu
Třetihory a čtvrtohory  https://www.youtube.com/watch?v=rk-2EwnevjY    
 

Přírodopis 8. ročník   (2 hodiny)
Továrna na spermie a vajíčka – pohlavní soustava, porod Učebnice str. 106 - 110
Přečíst, vypracovat cvičení v pracovním sešitě str. 51/3 a 52/1-5

Mužská pohlavní soustava https://www.youtube.com/watch?v=A94-Te3J1M8 
Ženská pohlavní soustava https://www.youtube.com/watch?v=oXIM59Q3qE0 
Menstruační cyklus, vady a poruchy PS  https://www.youtube.com/watch?v=oqgK0V84-1A      

Přírodopis 7. ročník   (2 hodiny) 

Společenstvo lesa Učebnice str. 114 – 115
Společenstvo vod a mokřadů Učebnice str. 116 – 117
Přečíst, vypracovat cvičení v pracovním sešitě str. 55/1-3 u cvičení 55/3 popiš lokalitu, 56/1-3

https://www.youtube.com/watch?v=LqT1sUj0RFI      Mokřadní rostliny čistí vodu - video

https://www.youtube.com/watch?v=LqT1sUj0RFI
https://www.youtube.com/watch?v=oqgK0V84-1A
https://www.youtube.com/watch?v=oXIM59Q3qE0
https://www.youtube.com/watch?v=A94-Te3J1M8
https://www.youtube.com/watch?v=rk-2EwnevjY
https://www.youtube.com/watch?v=58ctQFDgNIg
https://www.youtube.com/watch?v=p4qcsOmbVpI
https://www.youtube.com/watch?v=0BGkAt278nE


Matematika 8. pracovní listy
a) Mezi dvěma letišti vzdálenými 690 km létají pravidelné spoje. Z prvního letiště vylétá 
letadlo v 6,30 hodin průměrnou rychlostí o 60 km/h větší než letadlo statující v 7.00 hodin 
z druhého letiště. Letadla se míjejí vždy v 9.00 hodin. Jak daleko od prvního letiště?.

b) Maminka koupila Hubertovi 12 obalů na sešity. Větší po 8 Kč, menší po 5,50 Kč za kus. 
Celkem zaplatila 76 Kč. Kolik kterých obalů koupila?

c) Zahradník dostal za úkol upravit zahradu. Třetinu peněz utratil za cibuloviny, 25 % 
peněz za keře, polovinu zbytku za trvalky a na jeho mzdu bylo zbývajících 2 000 Kč. Jaké 
byly celkové náklady na úpravu zahrady?

1. Bazén naplní napouštěcí čerpadlo za 12 hodin. Odtokové čerpadlo bazén za 15 hodin 
vypustí. Za jak dlouho napustíme prázdný bazén, když zapomeneme uzavřít odtok?



2. Lvice začala pronásledovat pakoně, který byl od ní vzdálen 150 m, rychlostí 30 m/s. Pakůň 
se rozběhl ve stejném okamžiku jako lvice, ale po 15 sekundách byl dostižen. Jakou rychlostí 
běžel pakůň?

3. Auto ujelo vzdálenost mezi městy A a B za 4 hodiny. O kolik km /h musíme zvýšit jeho rychlost, 
aby cestu zvládlo o hodinu rychleji? vzdálenost měst je 204 km.

4. První traktor zorá pole za 12 hodin, druhý za 15 hodin. Po 2 hodinách společné práce se první 
traktor rozbil. Za jak dlouho druhý dokončí práci?

 




