
ÚKOLY PRO 8. B 
 

Český jazyk: příloha – pracovní listy: vyplnit a přeposlat na e-mail: p.janska@centrum.cz 
 
Matematika 

1.Slovní úlohy o společné práci: učebnice strana 30 – vzorový příklad, nebo videa 

https://www.youtube.com/watch?v=kR45rr83RMk 

https://www.youtube.com/watch?v=XFQHFWTW5mY 

https://www.youtube.com/watch?v=LJRM8wsP2Hg 

příklady z učebnice 2: 31/6,7,8 

2. opakování zlomky - pošlu na společný mail (vypracovat a poslat zpět – možnost získání 1) 
 
 
Anglický jazyk: Mgr. Humlová 
 

- zopakovat Past simple (přehled v prac. sešitě str. 68, 69), nepravidelná slovesa, vypracovat v prac. 
sešitě str. 65 
 
Anglický jazyk: Mgr. Ouředníková 
 
1) opakovat si přítomné časy 
2) uč. str. 7/8 do sešitu, pište jen tvary sloves 
3) prac. seš. str. 3/5 
4) prac. seš. str. 74, učte se slovíčka Introduction A, B 
 
Německý jazyk: Mgr. Ouředníková 
 
Od tohoto týdne můžete pracovat s učebnicí i pracovním sešitem zdarma online, takže se můžeme 
věnovat i poslechům a videím, u každého cvičení lze provést kontrolu, jestli jste pracovali správně. 
Věřím, že s touto možností pro vás teď bude studium němčiny jednodušší i zábavnější. Also viel 
Spass! :) 
Odkaz zde: 
https://www.mauthor.com/present/5510225138941952 
 
1) uč. str. 44/1 - Lena und Klara fahren nach Berlin, znovu si přečtěte SMS 
2) uč. str. 44/2 - otázky zapiště do sešitu a přeložte do češtiny, slovíčka ze žlutých rámečků přeložte a 
zapište do slovníčků, přečtěte si informace na jízdenkách 
3) uč. str. 45/3 - slovíčka zapište do slovníčků 
4) uč. str. 45/3b - přečtěte si rozhovor a doplňte chybějící slova. Přehrajte si rozhovor online a 
zkotrolujte, zda jste doplnili správně 
5) modrou tabulku na str. 45 si přepiště do sešitu, to už přece známe, ne? S dopravními prostředky 
používáme předložku mit (=s), která se pojí se 3. pádem. Ich fahre mit dem Bus. (Jedu autobusem.) 
Ich fahre mit der Bahn. (Jedu vlakem). Ich fliege mit dem Flugzeug. (Letím letadlem.) 
6) prac. sešit str. 46/1,2abc (vše lze vypracovat interaktivně a následně zkontrolovat) 
 
Rodiče i děti mne mohou kontaktovat na mé e-mailové adrese: Petra-Novi@seznam.cz 
 
 
Zeměpis: všechny potřebné materiály jsou stále na e-mailu inzsblatenska@seznam.cz (heslo: 
blatenska540) 
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Přírodopis 
 

- Prostudovat kapitoly Řízení těla (uč. str. 108) a Nervová soustava (uč. str. 108-111) 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 na jedničky. 
- Nakladatelství Fraus nabízí online pracovní sešit zdarma (www.fraus.cz) – využijte. 
- Na Youtube kanále Petr Curko najdete komentované prezentace – už je tam pěkná databáze (ve 
videích také bývají ukryté úkoly na jedničku). 
 

Chemie 
 
- Znovu prostudovat či zopakovat kapitoly Chemické reakce a rovnice (moje prezentace) a trénovat 
vyčíslování rovnic (příklady na Youtube kanále Petr Curko). 
- Rád zašlu prezentace (na mail třídy zsblatenska8b20192020@seznam.cz a na vyžádání i osobně). 
- V Google učebně občas zveřejním testík na jedničky. 
- Na petrcurko@seznam.cz mi můžete posílat fotografie vypracovaných úkolů v PS – při většinové 
správnosti budu udělovat jedničky. 
 
 
Občanská výchova: úkoly jsou v příloze 
 


