
ÚKOLY PRO 8. B 
 

Český jazyk:  
 
Zopakujte si větné členy, vedlejší věty, poměry mezi větami hlavními 
Pravopis velkých písmen – projděte si cvičení na těchto stránkách:  
https://www.umimecesky.cz/cviceni-velka-pismena 
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-velkych-pismen/ 
 
Dějepis:  
 
Zavítáme tentokrát do světa 
   Podívejte se na BYL JEDNOU JEDEN ČLOVĚK – 23. díl: JARO NÁRODŮ 
 

- zpracujte referát – zaměřte se na vynálezce, vynálezy, zákony – práce žen a dětí, revoluce a 
nepokoje  

- potom přepošlete 
 

 
Matematika: 
 
1. Opakování desetinná čísla - násobení: příloha (můžete vyplnit) 
2. Konstrukce trojúhelníku 
- opakování: konstrukce trojúhelníku: U3 str. 54-56 A, B, C. 
- nová látka: konstrukce trojúhelníku: U3 str. 57D (2strany a výška) 
- příklady: U3 str. 58/4 
 
 
 
Anglický jazyk: Mgr. Humlová 
 

- viz příloha 
 
Anglický jazyk: Mgr. Ouředníková  
 
 - uč. str. 14/1 - přečíst si komiks 
- uč. str. 15/2 do sešitu 
- prac. seš. str. 9/6; 10/1; 11/4, 5 
 
 Německý jazyk: Mgr. Ouředníková 
 
- uč. str. 54/1 - přičíst si pozvánku, přeložit si ji (není nutné psát), ústně odpovědět na otázky 
- modrá tabulka do sešitu - osobní zájmena ve 4. pádě (Koho? Co?) ich - mich, du - dich, er - ihn, sie 
- sie, es - es 
                                                                                                                                  wir - uns, ihr - euch, Sie - Sie 
- příklad: Já tě vidím. Ich sehe dich. 
                    Mám ji rád. Ich mag sie. 
                    Ptám se vás. Ich frage euch. 
- uč. str. 54/2 do sešitu. 
- prac. seš. str. 54/1, 2; 55/3, 4, 5 
- pracovní sešit vyfotit a poslat na můj e-mail 
 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-velka-pismena
https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-velkych-pismen/


 
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 
 
DO MÉHO E- MAILU NAPIŠ POUZE, KTERÝ PROSTŘEDEK (NÁSTROJ) Z OSMISMĚRKY VYŠEL. 
 
 
Fyzika: 

 
Učebnice str. 158 - 160 Elektrická práce - prostudovat 
Poznámky: 
Značka W, jednotky J 
Vzorec W=U . I . t 
               1 J = 1V . 1A . 1s 
Elektrickou práci koná například mixer, vařič, vysavač, vrtačka a další. 
Vypracuj písemně U 1, 2/160 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


