
Úkoly pro 8. B 

 
Český jazyk: 
zpracovat pracovní listy + napsat slohové práce 
 
Matematika 
 

1. Učebnice 2 - nastudovat str. 22 – 25 (Rovnice – jak na slovní úlohy) + výpisky: rámeček        - 
           příklady str. 25-26 

2. Sbírka 86/2, 3, 5, 7 
 87/11, 12 

3. Opakování početních operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) celých čísel, desetinných 
čísel a zlomků!!!!! 

 
 
Anglický jazyk 
Mgr. P. Ouředníková 
 
uč. 6/1 přečíst komiks, 7/2 ústně odpovědět na otázky, 7/5 zapsat tabulku do sešitu, zopakovat 
přítomný čas průběhový, 7/6 do sešitu 
       - prac. sešit str. ¾ 
 
Anglický jazyk  
Mgr. B. Humlová 
 
opakovat nepravidelná slovesa (pokud nemáte seznam, najdete ho v pracovním sešitě, nebo na 
internetu), dokončit opakovací cvičení v pracovním sešitě 
 
Německý jazyk  
Mgr. P. Ouředníková 
 
 prac. sešit 42/6,7,8,9,10 
      - do sešitu popsat 10 větami svůj den 
      - uč. 44/1 přečíst text, ústně odpovědět na otázky 
 

 

Německý jazyk      
Mgr. A. Jarešová 
 
Písemný úkol do školního sešitu: 
 
téma:  Mein Tag  (= můj den) 
 
Napiš německy alespoň 10 vět o tom, co v průběhu celého dne děláš. 
(Použij k tomu časový údaj - viz hodiny,  máme probráno a  slovní spojení, která jsi měl(a) na tento 
týden opsat a přeložit). 
Nezapomeň, že slovesa musíš správně vyčasovat a řídit se pravidly pro tvoření vět. Pokud si nebudeš 
vědět rady s gramatikou,  můžeš  vysvětlení vyhledat na internetu. Např. na you tube , kde jsou k 
dispozici výklady, zadáš si, co potřebuješ. 
 



 
vzor (neopisuj ho)  -   Um halb sieben stehe ich auf.  =  V půl sedmé vstávám. 
  
Přírodopis 8. B 

Prostudovat kapitolu Oběhová soustava (uč. str. 97-103) a do sešitu vypsat poznámky. 

Rád zašlu prezentace (na mail třídy zsblatenska8b20192020@seznam.cz a na vyžádání i osobně). 

Na mail třídy občas zašlu online testík v aplikaci Kahoot (na jedničky). 

Nakladatelství Fraus nabízí online pracovní sešit zdarma (www.fraus.cz) – využijte. 

Můžete odebírat Youtube kanál Petr Curko – najdete zde komentované prezentace. 

 

Chemie 8. B 

Prostudovat kapitolu Kovy (obecné vlastnosti, kovy alkalické, nejvýznamnější kovy současnosti a kovy 

budoucnosti) a do sešitu vypsat poznámky (uč. str. 36-38). 

Kapitolu lze trénovat v pracovním sešitě (str. 37-40). 

Rád zašlu prezentace (na mail třídy zsblatenska8b20192020@seznam.cz a na vyžádání i osobně). 

Na mail třídy občas zašlu online testík v aplikaci Kahoot (na jedničky). 

Na petrcurko@seznam.cz mi můžete posílat fotografie vypracovaných úkolů v PS – při většinové 

správnosti budu udělovat jedničky. 

Můžete odebírat Youtube kanál Petr Curko – najdete zde komentované prezentace. 

 

Zeměpis 

poznámky budou ke stažení na e-mailové adrese: inzsblatenska@seznam.cz (heslo: blatenska540) 

 

Občanská výchova 

PROČÍST PRACOVNÍ LIST str, 1-2 - náš podnik. K tomu pročíst medailonek. Písemně vypracovat úkoly 
na str. 2 z PL  
Dokončit v sešitě představu ideálního žáka. Prodiskutovat s rodiči.  
 


