
Matematika (11. 5. – 15. 5.) 

 
 
Cvičení: str. 156-160 
Vyjádření neznámé ze vzorce dosazením znamená dosadit hodnoty za proměnné a spočítat rovnici. 
 



Fyzika (11. 5. – 15. 5.) 

Spočítej z Ohmova zákona velikosti napětí proudů a odporů.  I = U : R 
1. I = 4 A, U = 20 V, R = ? Ω U = I . R 
2. I = 20 mA, U = 10 V, R = ? Ω R = U : I 
3. I = 5 kA, U = ? V, R = 20 Ω 
4. I = 30 A, U = ? V, R = 25 Ω 
5. I = ? A, U = 20 mV, R = 1 Ω 
6. I = ? A, U = 5 kV, R = 2000 Ω 
 
 
 

Chemie - 1. vyučovací hodina 

Dusíkaté deriváty 

1) Vodík nahradíme – NH2 

-NH2 – tomu se říká aminová skupina (aminoskupina) 

Také se říká – aminoderiváty uhlovodíků 

2) Vodík nahradíme – NO2 

- Říká se tomu nitroderiváty uhlovodíků (nitráty) 

- Z nich třeba výroba semtexu, výbušniny 

Příklady sloučenin: 

Aminometan CH3NH2 

(udělej strukturní vzorec) 

Nitrometan CH3NO2  

Aminobenzen (anilin) 

- Toxická, škodlivá, barvy 

Vzorec: (na benzen místo jednoho vodíku připojíme aminoskupinu) 

 

 nebo  

Nitrobenzen 

(nebo s kolečkem) 

Trinitrotoluen (označení TNT) – žlutá, krystalická látka, vybuchuje 



Chemie – 2. vyučovací hodina 

Kyslíkaté deriváty 

Do této skupiny sloučenin patří další skupiny sloučenin: 

- Alkoholy – charakteristická skupina – OH 

- Fenoly – skupina OH připojena na benzenové jádro 

- Karbonylové sloučeniny a) aldehydy 

                                            b) ketony 

       - karboxylové kyseliny – charakteristická skupina – COOH 

- ethery (étery) – charakteristická skupina – O 

Všechny tyto sloučeniny obsahují kyslík, proto se jim říká kyslíkaté deriváty. 

 

ALKOHOLY – OH 

Metanol CH3OH (metylalkohol), jedovatý, bezbarvý, hořlavý, hrozí oslepnutí po požití, použití jako 

rozpouštědlo, použití do palivových článků 

 strukturní vzorec metanolu (derivát metanu) 

Etanol CH3CH2OH (etylalkohol) líh, vzniká kvašením cukrů, kvašením bramborového škrobu, alkohol – 

pije se 

strukturní vzorec   

Glycerol (má 3 skupiny – OH – proto se mu říká trojsytný alkohol) (propan triol) C3H5(OH)3 – sumární 

vzorec, také název glycerin – bezbarvá olejovitá kapalina, nasládlá chuť, kosmetiky, výbušniny 

strukturní vzorec   

CH2OH-CHOH-CH2OH              racionální vzorec 

Alfred Nobel – nechal působit kyselinu dusičnou na glycerol, a tak vynalezl dynamit, za to dostal 

nobelovku. 

Etylenglykol (etandiol) C2H4(OH)2 

- Složka nemrznoucích směsí do chladičů v autě, jedovatý, výroba plastů 



strukturní vzorec 

FONOLY – charakteristická skupina OH vázaná na uhlovodíkový zbytek arénů 

Př. Sloučenina fenol – toxický, žíravý, výroba plastů, barviva, dezinfekce 

strukturní vzorec fenolu 

ETERY 

Př. Sloučenina éter (dietyléter) CH3-CH2-O-CH2-CH3    racionální vzorec, hořlavý, anestetikum 

strukturní vzorec 

 

 

 

Přírodopis 11.-15.5. 

Test v Alfovi – Opakování: lidské tělo – prosím vypracovat nejlépe do pátku 15.5. 

Dle prezentace – zaslané na e-maily žáků – téma: Vyšší nervová činnost a rozmnožovací soustava 

člověka – přepsat zápis do sešitu.  

 
ORV 

Pravidla jsou všude kolem nás / učebnice str. 56–58 / 

Vzájemné chování mezi lidmi se řídí různými pravidly. Ve svém chování se řídí morálními pravidly. 

Právní minimum 

Rozhodni, zda v uvedených případech došlo k porušení norem. 

Str. 58, svůj názor zdůvodni / pracuj s učebnicí / 

Pokus se vyjádřit rozdíl mezi morálkou a právem?? 

Ten, kdo porušuje právní normy, je většinou pro společnost nebezpečný. 

Otázka k zamyšlení. Respektuješ pravidla, která někdo vymyslel? Proč? Právo tvoří systém 



Zeměpis 11.5. – 15.5.2020  

Na 2 hodiny tohoto týdne máme připraveno: 

1. Nová látka – Plzeňský kraj. 

2. Středočeský a Jihočeský kraj – příprava krátké prezentace. 

S jakými kraji sousedí Plzeňský a Karlovarský kraj? Kolik mají okresů a kolik ORP? 

Zápis do sešitu 1: 

Plzeňský kraj 

Plzeňský kraj je svou rozlohou 7 561 km² 3. největším krajem ČR. Počet obyvatel (2019) – 

584 672.  

Krajské město Plzeň. 

 

Reliéf a vodstvo 

Nejvyšším vrcholem je Velká Mokrůvka (1 370 mnm) – Šumava, Český les, Plzeňská kotlina, 

Plzeňská soustava pahorkarin, ze severu Brdy. 

Řeky: Brounka, Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava Střela, Otava, Vydra, Křemelná.  

Vodní plochy: ledovcová jezera – Černé, Čertovo, Prášilské, Laka. 

Další významná vodní díla: Vchynicko – tetovský kanál. 



Okresy a SO ORP:  

 

Hospodářství: 

Těží se kaolín (Horní Bříza, Chlučany, Kaznějov), keramcká lupka, písky, jíly, kamenivo. 

Významná je těžba dřeva. 

Zemědělství je zaměřeno na chov skotu. 

Průmysl – nejvýznamnějším střediskem je Plzeň (potravinářeství – pivovarnictví – Pilsner 

Urquell, Gambrinus, Stock, strojírenství – Škoda – lokomotivy, tramvaje, energetické celky 

(př.turbína do Temelína)). 

Rokycany – tradice výroby jízdních kol 

Horní Bříza – dlaždice, obklady 

Anín – sklárny 

Nýrsko – Okula 

Sušice – sirky (dnes muzeum), dřevěné stavební prvky, Šmak -potavinářství 

Starý Plzenec – Bohemia Sekt  

Konstantinovy Lázně – lázeňství – železité prameny 

Význam cestovního ruchu. 

Přírodní a kulturní památky: 

Plzeň – kostel sv. Bartlomějě, Velká synagoga  

Domažlice – centrum Chodska – okrouhlá Domažlická šikmá věž a náměstí 

Klatovy – katakomby, lékárna U Bílého jednorožce, Černá věž, pěstování karafiátů 

Sušice – muzeum sirek, rozhledna Svatobor 

Tachov – gotické památky 



NP, CHKO, rezervace – NP a CHKO Šumava (Železná Ruda, Povydří, slatiny, 

K.Klostermann, Modrava, Poledník), CHKO Český les, CHKO Křivoklátsko (Skryjská 

jezírka) 

Hrady a zámky: Kašperk, Velhartice, Rabí, Švihov, Horšovský Týn, Přimda (nejstarší 

dochovaný hrad u nás – 1126), Zelená Hora 

Kladruby (benediktinský klášter s kostelem Panny Marie), Čeňkova pila (hydroelektrárna), 

Nepomuk (Jan Nepomucký),  Plasy (cisterciácký klášter), Špičák – nejdelší železniční tunel. 

Pro zajímavost: https://www.youtube.com/watch?v=Hn30H8Ir8Sw 

Úkoly:  

1. Vyhledej alespoň 5 významných osobností Plzeňského kraje. 

2. Co je na obrázcích?  

 

 

Nápověda: Velhartice, Rabí, Kašperk, Přimda, Hradlový most na Vydře, Černé jezero, Velká 

synagoga, sv.Bartoloměj, Švihov, Vchynicko - tetovský kanál. 

 

3. Opakování a procvičování v programu Alf – www.ucimesehrave.cz 

Vypracované otázky pošli na email schwarz13@seznam.cz 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hn30H8Ir8Sw
http://www.ucimesehrave.cz/
mailto:schwarz13@seznam.cz


Angličtina – Pulcová 

8. TŘÍDA 11. – 15.5. 
 
A) KONTROLA A OPRAVA 
•52/1 
2–a prize 
3–a horse 
4 – in a balloon 
5–a bungee jump 
6 – an e-mail 
7 – your finger 
8–a museum 
•52/2 
2 - have been in some plays 
3 – has won lots of matches 
4 – have met Lewis Hamilton 
5 – have visited them in many different countries 
6 – has done some work 
7 – has done a bungee jump and flown in a helikoptér 
8 – have cooked dinner for all my friends 
•52/3 
2) Has the plane taken off? - Yes, it has. 
3) Has she switched off the TV? – Yes, she has. 
3) Has he missed the train? – Yes, he has. 
4) Have you done all your homework? – No, I haven´t. 
•52/4 
2) You: Have you ever done something to help the environment? - Ben: Yes, I have. 
3) Y: Have you ever tried a dangerous sport? – B: No, I haven´t. 
4) Y: Have you ever won a trophy? – B: No, I haven´t. 
5) Y: Have you ever learnt another language? – B: Yes, I have. 
6) Y: Have you ever collected rubbish? – B: Yes, I have. 
 
 
 
 
B) Vyplňte pracovní list věnovaný opakování/ přípravě na test Unit 5.  
Nemusíte list tisknout, stačí psát očíslované odpovědi do školního sešitu. 



 
 

 

  
C) Nezapomeňte od pondělí do čtvrtka procvičovat v Alfovi. 
  
POZOR!!! V PÁTEK bude na Alfovi TEST na ZNÁMKY.   
Test bude možné OTEVŘÍT JEN JEDNOU, bude S ČASOVÝM LIMITEM a bude přístupný POUZE 
v PÁTEK!!! 
 
 



Angličtina – Burdová 

ANGLIČTINA 8.tř. 

Po 11.05. 

Učebnice str. 61 cv. 4 a – spoj obrázky se slovy a zkontroluj si podle poslechu na tomto linku. Najdi si 

tam page 61 ex.4 b 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

PS str.49 cv.6 a PS str. 53 cv.4 

Út 12.05. 

PS str. 52 cv.1,2,3 

Pá 15.05. 

Učebnice str. 62 

Přečti si příběh, kdo potřebuje výslovnost, klikne si na link, který je uveden v pondělním úkolu a 

přehraje si str. 62 

Učebnice str. 63 cv. 2 a 

Očísluj události tak, jak se staly v příběhu. 

Stačí napsat 1 b, 2, c a podobně 

Vyfoť to a pošli na můj školní mail: vera.burdova@zsdolnpocernice.cz 

Slovíčka 5 D 

 

Německý jazyk – Beránková 

1) Ústně – učebnice str. 46/ cv.1,2 

2) Napsat rozhovor dle vzoru cv.1, 2 

3) Přečíst text str.47 

Odpověz německy na otázky zaslat na mail do 17.5.!!!! 

a) Macht Anna Basketball? 

b) Hat Anna einen Bruder? 

c) Was macht sie (er)? 

d) Hat Anna noch andere Hobbys? 

e) Kann Anna Japanisch? 

f) Was lernt sie in der Schule? 

 

Německý jazyk - Zimmermannová 

Děti mají na další týden zadaný pouze kvíz v kahootu. Odkaz mají na google classroom. 

 

 

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
mailto:vera.burdova@zsdolnpocernice.cz


 

Dějepis  

Vynálezy a objevy za průmyslové revoluce 

Výroba elektřiny a její využití v dopravě 

Výroba elektřiny ve vodních elektrárnách, vynález turbíny Pelton, Kaplan, doprava – pokusy u 

automobilů a lokomotiv, tramvaje, lanovky 

Elektřina pohání stroje a různé přístroje a mechanismy 

Chemie 

Materiály – hedvábí, umělé hmoty – bakelit, celofán, kaučuk, využití – automobilový průmysl 

Spalovací motory a počátky automobilismu 

V Americe H. Ford – sériová výroba 

Spalovací motory v Evropě – G. Daimler, C.F. Benz, R. Diesel 

Motorismus v Čechách 

V. Laurin, V Klement, Mladá Boleslav, 

1. automobil President, továrna v Kopřivnici, v Mladé Boleslavi 

Vzducholodi, kluzáky a motorová vozidla 

Vzducholodi – konstrukce- F. Zeppelin, 1888 

Přírodní vědy 

Ch. Darwin – vývoj druhů, A. B. Nobel – vynález dynamitu / další na str. 79–80 v učebnici 

Udělej výpisky do sešitu a opakuj si!! 

 

 


