
26.11. 

Ve čtvrtek budete mít samostatnou práci. Budete se věnovat rozdílu mezi atomem a molekulou, prvkem 
a sloučeninou. 

Téma: Složení látek 

Učivo: Atom, molekula 

Cíl: Rozliší atom a molekulu 

Zadání práce: 

- pročtěte si prezentaci a vypište vyznačené body - zde 

- opakování na posledním snímku v prezentaci vypracujte do sešitu a pošlete na email ke kontrole 
do pátku 27.11. do 18:00. 

  

24.11. 

V úterý se sejdeme na online hodině od 8:00 přes Teams (ODKAZ). 

Budeme se věnovat novému tématu - atomu. 

Téma: Složení látek 

Učivo: Atom 

Cíl: popíše stavbu atomu 

Zadání práce: 

- projdeme si společně prezentaci, vše si vysvětlíme - zde (opište do sešitu body, které jsu označené 
hvězdičkou + nakreslete atom a části popište) 

- práce v PS - zkontrolovali jsme cvičení z minulé hodiny 

  

19.11. 

Ve čtvrtek budete mít samostatnou práci. Budete se věnovat vodě a vzduchu. Takové opakování toho, co 
zaznělo ve vašich pracích. 

Téma: Voda, vzduch 

Cíl: upevňuje získané znalosti o vzduchu a vodě 

Zadání práce: 

- připomínám mé prezantace, pokud by někdo něco potřeboval - VZDUCH, VODA (nemusíte psát, jen pro 
vás k nahlédnutí) 

https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Atom-molekula.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac3c46fc59f1744dbb6e3703cc1fdb3be%40thread.tacv2/1606139493813?context=%7b%22Tid%22%3a%2288356e98-efa9-4b7a-8bdb-9441b779f7b0%22%2c%22Oid%22%3a%224569d45d-23a0-4775-82f6-38e224069951%22%7d
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Atom.pdf
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/6.-Vzduch.pdf
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/7.-Voda.pdf


- vyplňte kvíz na Kahootu - odkaz bude funkční do pátku 18:00 (zadejte vaše jméno, ne přezdívky!) 

- zde 

- vypracujte v PS (Hravá chemie pro 8. ročník) - starší vydání str. 12/celá, 13/6,7, 14/8, nové 
vydání str. 37/celá, 20/11,12,13 

- pro jistotu dávám ukázku jednoho cvičení, kdyby někdo nevěděl jaké má vydání, podle toho pozná - je 
to cvičení 14/8, nebo 20/13 - UKÁZKA CVIČENÍ 

- úkol na odesílání není, podívám se, jak vám půjde kvíz :) 

Kdyby někdo něco potřeboval, ozvěte se na email, nebo přes Teams. 

12.11. 

Ve čtvrtek nás čeká krátká online schůzka, abyste odprezentovali poslední prezentace. Sejdeme se na 
Teamsech od 8:00 - ODKAZ ZDE 

Téma: Voda, vzduch 

Cíl: prezentuje svou práci, pracuje s informacemi 

Zadání práce: 

- prezentace a hodnocení jednotlivých prací. 

  

10.11. 

V úterý se sejdeme na online hodině od 8:00 na Teamsech (můžete využít i TENTO ODKAZ).  

Na programu bude prezentace vašich prací. 

Téma: Voda, vzduch 

Cíl: prezentuje svou práci, pracuje s informacemi 

Zadání práce: 

- prezentace a hodnocení jednotlivých prací. 

  

5.11. 

Ve čtvrtek budete mít samostatnou práci. Budete se věnovat svým skupinovým pracím. Skupinky jsou 

rozdělené, téma máte také, takže ideální čas začít pracovat. Nezapomeňte, že v úterý 10.11. se bude 
prezentovat. 

Pokud by měl někdo nějaký dotaz, jsem vám k dispozici na emailu, nebo přes Teams v době naší hodiny. 

Téma: Vzduch, voda 

Učivo: Vzduch 

Cíl: dokáže pracovat s textem, vybrat nejdůležitější body, vytvoří vlastní práci 

https://kahoot.it/challenge/09883712?challenge-id=f09f1c66-5d59-40aa-8e19-a76862c686f5_1605714555295
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Chemie-ukol.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac3c46fc59f1744dbb6e3703cc1fdb3be%40thread.tacv2/1605102245411?context=%7b%22Tid%22%3a%2288356e98-efa9-4b7a-8bdb-9441b779f7b0%22%2c%22Oid%22%3a%224569d45d-23a0-4775-82f6-38e224069951%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac3c46fc59f1744dbb6e3703cc1fdb3be%40thread.tacv2/1604917176508?context=%7b%22Tid%22%3a%2288356e98-efa9-4b7a-8bdb-9441b779f7b0%22%2c%22Oid%22%3a%224569d45d-23a0-4775-82f6-38e224069951%22%7d


3.11. 

V úterý proběhne online hodina od 8:00 přes Teams, nebo TENTO ODKAZ. Do té doby můžete přemýšlet 
s kým byste chtěli ze třídy spolupracovat :) Více na zítřejší hodině. 

Téma: Vzduch 

Učivo: složky vzduchu 

Cíl: uvede zastoupení jednotlivých složek ve vzduchu 

Zadání práce: 

- prošli jsme společně prezentaci o vzduchu 

- zapsat z prezentace zápisky - zde 

- zadání skupinových prací - složení týmů 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac3c46fc59f1744dbb6e3703cc1fdb3be%40thread.tacv2/1604314489350?context=%7b%22Tid%22%3a%2288356e98-efa9-4b7a-8bdb-9441b779f7b0%22%2c%22Oid%22%3a%224569d45d-23a0-4775-82f6-38e224069951%22%7d
https://www.zsbreznice.cz/files/editor/108/Vzduchweb.pdf

