
Úkoly pro 8. B 

RELAXUJTE, CVIČTE, CHOĎTE NA PROCHÁZKU A USMÍVEJTE SE! 

Český jazyk + dějepis: 

1) dodělat pracovní listy, referáty, dopsat slohy i děj pověsti (BOŽÍ SOUD) a přeposlat mi na 

mail: p.janska@centrum.cz  

2)  kontrolovat třídní mail, protože tam začnu dávat pravopisná cvičení na 1  

3) přečíst si nějakou pěknou knížku a napsat mi, co jste četli a jak se vám to líbilo  

4) z dějepisu 10 zajímavostí o Marii Terezii (do dějepisného sešitu) 

 
 Matematika:  

e-mail: paní učitelky: jandova.t@email.cz 
 

1.Slovní úlohy jednoduché 

opakování: ...https://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegBWgY 

2. Slovní úlohy o pohybu učebnice 2 - strana 26-28 

3. Příklady strana 29 

pro lepší pochopení videa (místo písmenka x je tam písmenko t) 

Slovní úlohy o pohybu….https://www.youtube.com/watch?v=T2OEq1bOwQY, 

Slovní úlohy o pohybu…..https://www.youtube.com/watch?v=3hsN2qWV4No 

 
 

Anglický jazyk: Mgr. B. Humlová 

 - opakovat přítomné časy (přehled v prac. sešitě - str. 66 - 67), pracovní sešit: str. 64 – celá 

Němčina: Mgr. P. Ouředníková 
 
- prac. seš. str. 43 - 44 (opakování 3. lekce) 
- učit se slovíčka ze stran 44 - 45 
- opakovat starou slovní zásobu 
 

Zeměpis: všechny potřebné materiály najdou žáci pořád na e-mailu inzsblatenska@seznam.cz (heslo: 

blatenska540) 

 

Přírodopis: 
- Prostudovat kapitoly Vylučovací soustava (uč. str. 104-105) a Kožní soustava (uč. str. 106-107) a do 
sešitu vypsat poznámky. 
- Rád zašlu prezentace (na mail třídy zsblatenska8b20192020@seznam.cz a na vyžádání i osobně). 
- V Google učebně občas zveřejním testík v aplikaci Kahoot (na jedničky). 
- Nakladatelství Fraus nabízí online pracovní sešit zdarma (www.fraus.cz) – využijte. 
- Na Youtube kanále Petr Curko najdete komentované prezentace (sdílejte, lajkujte, komentujte – 
znáte to :), ale hlavně se držte a bojujte, protože z každé těžkosti musí člověk vyjít silnější). 
 
Chemie: 
- Prostudovat kapitoly Polokovy (moje prezentace), Chemické reakce a rovnice (uč. str. 41-42) a do 
sešitu vypsat poznámky. 

https://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegBWgY
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https://www.youtube.com/watch?v=3hsN2qWV4No


- Rád zašlu prezentace (na mail třídy zsblatenska8b20192020@seznam.cz a na vyžádání i osobně). 
- V Google učebně občas zveřejním testík v aplikaci Kahoot (na jedničky). 
- Na petrcurko@seznam.cz mi můžete posílat fotografie vypracovaných úkolů v PS – při většinové 
správnosti budu udělovat jedničky. 
 
 
 

 

Občanská výchova 

Tančím pro tebe 

II. stupeň ZŠ    Sociální... 

Rozbalit   

 

Klikněte na rozbalit, pročtěte instrukce, zhlédněte příspěvek a odpovězte alespoň na jednu otázku. 

Nejde-li odkaz otevřít: jdi na www. https://www.jsns.cz/online-vyuka/zakladni-skoly-2-stupen 
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