
CHEMIE  6.  4. – 9. 4. 2020 – 8. ROČNÍK 

Zdravím, tak máme před námi další týden samostudia   

Chtěla jsem Vás požádat, abyste mi posílali práce na email pjakabova@zsbrezenecka.cz  do předmětu 

prosím zapsat – Ch + TŘÍDA + VAŠE JMÉNO 

práce průběžně hodnotím, na práce máte dostatek času, spoustu materiálu k dispozici, přesto Vás prosím, 

abyste na nich pracovali samostatně, přeci jen to jsou výsledky vaší práce  - i když práce nafotíte, 

v žádném případě je nevyhazujete, odevzdáte je, až se uvidíme   

           děkuji  P.J. 

pondělí 6. 4. 2020 8. B, 8. C, středa 8. 4. 2020 8. A 

 do sešitu si na novou stranu napište velký nový nadpis: DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY 

 v učebnici si přečtete strany 83, 84 a 85 – pokusíte se vstřebat informace a po velikonocích se vrhneme na 

názvosloví oxidů , nebojte, není to žádná složitost….  

 uděláte si zápis ze strany 84 – oba dva žluté rámečky + tabulku ze strany 85 – pouze 1.dva sloupečky 

(oxid.číslo atomu prvku sloučeného s kyslíkem a zakončení přídavného jména názvu oxidu)  

 

 

dobrovolný domácí úkol na velikonoční volno  

Takže, když máme ty velikonoce tak si dáme domácí laboratorní pokus. Hluboký talíř nebo misku, jedno 

balení bonbónů Skittles, 1 balení lentilek.  

Po obvodu talíře vyskládejte bonbony. Opatrně nalijte vodu a nechte v klidu (nechám na Vás, jestli 

promícháte různé druhy v jednom talíři nebo použijete více talířů) – pozor bonbony už poté nejsou jedlé!!! 

vytvořte laboratorní protokol (klidně může být formou prezentace v powerpointu  

název (vymyslete si svůj, co nejoriginálnější)   

pomůcky (vypíšete všechno, co jste potřebovali) 

chemikálie (jaké jste asi potřebovali?) 

co se dělo (popište, pokud možno chemicky co se dělo, co jste pozorovali, … 

závěr (co je výsledkem pokusu) 

fotodokumentace 

 

 

děkuji, již teď se budu těšit na Vaše práce  a na to jak překvapíte, mějte se krásně, držte se 

zdraví, užijte si velikonoce a snad brzy na viděnou, s pozdravem P. J. 

Krásné 

velikonoce 

mailto:pjakabova@zsbrezenecka.cz

