
ÚKOLY PRO 8. B 
 

Český jazyk:  
 
Projděte si v učebnici souvětí souřadné (str. 117 – 125). 
 
Dějepis:  
 

- viz příloha (poznámky: KDO NEMÁ, NALEPÍ.) 
 
Matematika: 
 
1. Opakování desetinná čísla: příloha (můžete vyplnit) 
2. Opakování válce 
     U3 str 145 - Úlohy na závěr 
3. Množina bodů daných vlastností – 
U3: 50-53 (přečíst) 
U3: 76-77 (okopírovat nebo opsat a vlepit do sešitu) 
 
 
 
Anglický jazyk: Mgr. Humlová 
 

- viz příloha 
 
Anglický jazyk: Mgr. Ouředníková  
 
 uč. 12/1 přečíst si texty, tabulku doplnit do sešitu, včetně českého překladu 
- prac. seš. str. 8/1,2,3 - vyfotit, poslat na můj e-mail 
 
 
  Německý jazyk: Mgr. Ouředníková 
 
uč. str. 50/16 - napsat pohled do sešitu 
- prac. seš. 52/16 
- uč. str. 51/18 pustit si video, do sešitu vypracovat cvičení 
- prac. seš. str. 53/17 
- učit se slovíčka lekce 4.1 
- odkaz na učebnici zde: https://www.mauthor.com/present/5510225138941952 
 
 
Německý jazyk: Mgr. Jarešová 
 

- viz příloha 
 
Zeměpis: všechny potřebné materiály jsou stále na e-mailu inzsblatenska@seznam.cz (heslo: 
blatenska540) 
 
 
 
 
 



Přírodopis 
 

- viz příloha 
 
 
Chemie 
 

- viz příloha 
 
 
Občanská výchova 
 
Pokuste se čarami k následujícím povoláním přiřadit druhy pracovního prostředku. Stanovte si vlastní 
pořadí, jak by vám jednotlivé pracovní prostředky vyhovovaly. 
 ￼: https://www.neflakamse.cz/files/Pracovni-listy-ZS-karierove-poradenstvi.doc 
OPĚT NALEZNĚTE PŘÍSLUŠNÉ STRÁNKY A POŠLETE NA MŮJ E-MAIL VAŠE MÍNĚNÍ. JESTLIŽE MÁTE Z 
MINULÉHO TÝDNE HOTOVO, ODPOČÍVEJTE. 
 Kdo jste práci neposlal - pošlete. Kdo jste se vůbec neozval, učiňte tak! 
 
 
Fyzika: 
 

učebnice str 154 - 157 Reostat a dělič napětí 

- prostudovat 

-poznámky: značka a složení 

- užití.......... 

- schéma zapojení reostatu k regulaci proudu obr. 2.65/zapojeny jenom dva kontakty reostatu/ 

-schéma zapojení k regulaci napětí obr. 2-66 /zapojeny všechny tři kontakty reostatu/ 

kde se dá použít reostat k regulaci proudu: regulace otáček elektromotoru vrtačka, pračka, 

mixer ......... přepínání výkonu plotének u vařiče. 

k regulaci hlasitosti /volume/ u rozhlasu, TV a dalších se používá dělič napětí neboli 

potenciometr 

-písemně vypracuj O 2,3/157 popřípadě U 1/157 v učebnici 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


