
ÚKOLY PRO 8. B 
 

Český jazyk + dějepis:  
 

- doplňte si všechny úkoly a přepošlete 
 

 
Matematika: 
 
1. Opakování desetinná čísla - dělení: příloha (můžete vyplnit) 
2. Konstrukce trojúhelníku 
- nová látka: konstrukce trojúhelníku: U3 str. 59 (2 strany a těžnice) 
- příklady: U3 str. 59/2 
 
video: konstrukce trojúhelníku s výškou:https://www.youtube.com/watch?v=EXsCQvZeWN4 
video: konstrukce trojúhelníku s těžnicí:https://www.youtube.com/watch?v=6nY-iI7Yjls 
 
 
Anglický jazyk: Mgr. Humlová 
 

- viz příloha 
 
Anglický jazyk: Mgr. Ouředníková  
 
- uč. str. 16 přečíst si text, cv. 16/1 vypracovat do sešitu 
- prac. seš. str. 12 - 13, vyfotit a poslat na můj e-mail 
 
 
  Německý jazyk: Mgr. Ouředníková 
 

 uč. str. 55/5 zapsat si měsíce do sešitu 
- uč. str. 56/8 poslechnout a přečíst si rozhovor 
- uč. str. 57/9 - doplnit jména podle obrázků, oblečení a módní doplňky ze stran 56 - 58 zapsat do 
slovníčků a naučit se 
- sloveso werden = stát se (kým, čím) zapsat časování do sešitu: 
ich werde 
du wirst 
er/sie/es wird 
wir werden 
ihr werdet 
sie/Sie werden 
př. Ich werde 15 im Oktober. V říjnu mi bude 15. 
- prac. seš. str. 56/6,7,8 
 
 
Německý jazyk: Mgr. Jarešová 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=EXsCQvZeWN4
https://www.youtube.com/watch?v=6nY-iI7Yjls


Přírodopis 
 

- viz příloha 
 
 
Chemie 
 

- viz příloha 
 
 
Občanská výchova 
 
Je to tady: mám pro vás poslední úkol. Zhodnoťte vaše snažení v tomto pololetí. Které téma vám 
vyhovovalo, jestli bylo takové, které vás ničím nezaujmulo, a pochopitelně:-) PROČ! Hodnocení 
individuálně uzavřu a pošlu na vaše e-maily. 
 
 
Fyzika: 
 
Učebnice str. 161 - 163 Výkon elektrického proudu 
Prostuduj text a řešené příklady 
- poznámky: žlutý rámeček str. 163   P = U . I 
                                                                 1W = 1V . 1A 
- pokus se vyvodit na základě znalostí z matematiky další vzorce pro práci a výkon 
- podívej se doma na elektroměr, k čemu slouží, co měří 
- písemně: U1/163, U3/164, pokus se spočítat úlohu 2/163 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


