
ÚKOLY PRO 8. B 
 

Český jazyk + dějepis: příloha – pracovní listy: vyplnit a přeposlat na e-mail: p.janska@centrum.cz 
 
Matematika: 
1. Opakování zlomky: přílohy: 
 a) zpaměti: 204, 205 
 b) písemně: 212 (a, b, c, d), 214 (a, b), 215 (a, b), 217 (a, b, c), 221 (a, b, c, d) 
2.výpočet neznámé ze vzorce: U2 str. 33 – 34 (Používejte pouze ekvivalentní úpravy. Cílem je na jednu 
stranu dát neznámou a na druhou stranu všechno ostatní - písmenka i čísla.) 
3. Úlohy na závěr: U2 str. 35 
 
Anglický jazyk: Mgr. Humlová 
 

- zopakovat Past simple – viz příloha 
 
Anglický jazyk: Mgr. Ouředníková – pracovní list v příloze 
 
 
Německý jazyk: Mgr. Ouředníková 
- učte se slovíčka lekce 4.1 

- uč. str. 45/4 přečtěte si rozhovor, slovíčka z fialových rámečků si vyhledejte a zapište do slovníčků 

- prac. sešit str. 47/3a, b, c 

- prac. sešit str. 48/4 (poslech), 48/5  

Tuto stranu vyfoťte a pošlete mi na můj e-mail: Petra-Novi@seznam.cz 

- prac. sešit str. 49/6,7 

- odkaz k interaktivní učebnici zde: https://www.mauthor.com/present/5510225138941952 

 
Zeměpis: všechny potřebné materiály jsou stále na e-mailu inzsblatenska@seznam.cz (heslo: 
blatenska540) 
 
 
Přírodopis 
- Prostudovat si kapitoly Vady a poruchy NS (uč. str. 111) a Zrakové ústrojí (uč. str. 112-114) 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 

- Prostudovat si kapitoly Látkové množství a Molární hmotnost (uč. str. 43-44 a mé prezentace), 
vypsat poznámky a důkladně trénovat výpočty (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. 

mailto:p.janska@centrum.cz
https://www.mauthor.com/present/5510225138941952


- Na petrcurko@seznam.cz mi můžete posílat fotografie vypracovaných úkolů v PS – při většinové 
správnosti budu udělovat jedničky. 
 
 
Občanská výchova: úkoly - viz příloha 
 
Fyzika: 
 

- uč. str. 193 – 196: poznámky, sledovat předpovědi počasí v televizi 
- písemně otázky 1, 2, 3, 4 / 196 
- možno provést U 3 / 199 (zaslaný graf s tabulkou za 1*) 
- vypočtené příklady zaslat na e-mail: vaclavkoch@seznam.cz 
- možno využít sledování ČT 2 – odpoledne: „Rande s fyzikou“ 
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