
ÚKOLY PRO 8. B 
 

Český jazyk + dějepis: příloha – pracovní listy: vyplnit a přeposlat na e-mail: p.janska@centrum.cz 
 
Matematika: 
 
1. Opakování zlomky - odčítání: příloha 
2. Učebnice číslo 3: Kruh, kružnice 
výpisky:    
a) kruh a kružnice – rámečky str. 3-6 
b) kružnice a přímka – rámeček str. 7 
c) délka kružnice, obvod kruhu - rámečky str. 25, 27 
 
příklady: (pomocí kalkulačky) 
U3 26/1, 2, 3, 5 
U3 27/7, 8, 9 
 
 
Anglický jazyk: Mgr. Humlová 
 

- pracovní list v příloze, vypracovaný poslat na adresu bohumila.humlova@seznam.cz 
 
Kdo ještě nemá pracovní sešit Project 3, může koupit v knihkupectví v Horažďovicích, od 27.4. mají 
otevřeno. 
 
 

Anglický jazyk: Mgr. Ouředníková  
 
 uč. str. 8/1a - zapsat do slovníčků, 8/1b zapsat věty do sešitu 
- uč. 8/2 přečíst si text, správné odpovědi zapsat do sešitu (pište pouze true/false/doesn´t say) 
- prac. sešit str. 4/1, 2, 3 
- školní i pracovní sešit vyfotit a poslat mi na můj e-mail: Petra-Novi@seznam.cz 
 
Německý jazyk: Mgr. Ouředníková 
 
uč. str. 46/5 přepsat text do sešitu, zkontrolovat poslechem 
- uč. str. 46/6 slovíčka z modrých rámečků zapsat do slovníčků, žlutý rámeček přeložit a překreslit do 
šk. sešitu 
- uč. str. 47/7, 8 poslechnout si rozhovory, do sešitu česky stručně popsat, o co v rozhovorech jde 
- školní sešit vyfotit a poslat mi na můj e-mail: Petra-Novi@seznam.cz 
- odkaz na 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 Sluchové ústrojí (uč. str. 114-116) a Soustava žláz s vnitřní sekrecí (uč. str. 
117-118) a do sešitu vypsat poznámky. 
- Další úkoly na jedničku: Na dvě A4 vytvořit nákres oka a ucha s detailními popisky (každý orgán 

mailto:p.janska@centrum.cz


zvlášť) a poslat fotografie ke kontrole na petrcurko@seznam.cz. 
- 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 Látková koncentrace a Úvod do názvosloví (mé prezentace), vypsat 
poznámky a důkladně trénovat výpočty (příklady na Youtube kanále Petr Curko – témata molární 
hmotnost, látkové množství a látková koncentrace). 
- Úkol na jedničku: Na webu školy si stáhnout zadání pro chemické výpočty – ty mi pak poslat ke 
kontrole na petrcurko@seznam.cz. 
- 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: 
 
na třídní e-mail jsem poslala dotazník k PODNIKAVOSTI - ŽÁDÁM O VYPLNĚNÍ. PL - VYPLNIT, NAFOTIT A  
 
POSLAT NA E-MAIL 
 
Fyzika: 
 
učebnice str. 197-201 Problémy znečišťování atmosféry 
- vypsat hlavní znečišťující látky v ovzduší 
- ozon - druhy, význam (internet adresa učebnice str. 199) 
- skleníkový efekt   
 
Písemně - otázka 3 str. 201, úloha 1 str. 201 
Možno vypracovat referát "Znečišťování atmosféry a její dopady na život na Zemi" 
 
 
 


