
ÚKOLY PRO 8. B 
 

Český jazyk + dějepis: příloha – pracovní listy: vyplnit a přeposlat na e-mail: p.janska@centrum.cz 
 
Matematika: 
 
1. Opakování zlomky- násobení: příloha 
2. Učebnice číslo 3: Kruh, kružnice 
výpisky pokračování:    
d) obsah kruhu  – rámečky str. 29, 30 
 
příklady: (pomocí kalkulačky) 
U3 30/, 2, 3, 6 
U3  31/ 8, 9, 12 

 
 
Anglický jazyk: Mgr. Humlová 
 
Viz příloha - vypracovaný list prosím poslat na adresu bohumila.humlova@seznam.cz. 
 
Pracovní sešit Project 3 můžete koupit v knihkupectví v Horažďovicích. 
 
 
Anglický jazyk: Mgr. Ouředníková  
 
- zopakovat si minulý čas prostý 
 
- v příloze pracovní list na procvičení, posílat na můj e-mail: Petra-Novi@seznam.cz 
 
 
Německý jazyk: Mgr. Ouředníková 
 
- uč. str. 48/10 - přečíst si rozhovory: Wie komme ich zum...? Jak se dostanu k...? 
Předložka "zu" (=k) se vždy pojí se 3. pádem, modrou tabulku zapsat barevně do sešitu: 
zum Bahnhof = k nádraží 
zur Schule = ke škole, do školy 
zum Kino = ke kinu 
- prac. seš. str. 50/9a,b,c (zde pozor na rozkazovací způsob - tykání, Vykání, množné číslo, probírali 
jsme), stranu vyfotit a zaslat na můj e-mail: Petra-Novi@seznam.cz 
 
 
Zeměpis: všechny potřebné materiály jsou stále na e-mailu inzsblatenska@seznam.cz (heslo: 
blatenska540) 
 
 
Přírodopis 
 
 Prostudovat si kapitolu Rozmnožování (uč. str. 119) a Mužská pohlavní soustava (uč. str. 119-120) a 
do sešitu vypsat poznámky. 
- Úkol na jedničku: Vypracujte krátký referát na téma Freudovo pojetí psychosexuálního vývoje 
člověka. Jak se nazývají jednotlivá období vývoje člověka podle Freuda a co je pro ně typické? 
- V Google učebně občas zveřejním testík na jedničky. 

mailto:p.janska@centrum.cz


- 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 Oxidy a Sulfidy (Youtube), vypsat poznámky a důkladně trénovat názvosloví 
(příklady na Youtube kanále Petr Curko – témata Názvosloví oxidů a sulfidů). 
- Úkol na jedničku: Na webu školy si stáhnout zadání pro názvosloví oxidů a sulfidů – odpovědi (i s 
oxidačními čísly) 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: 
 
KDO JSTE SE NEOZVAL NA MŮJ E- MAIL – UČIŇTE TAK! 

KDO JSTE NEPOSLAL PL K PODNIKAVOSTI – POŠLETE NA MŮJ E- MAIL! 

KDO JSTE NYVYPLNIL DOTAZNÍK K PODNIKAVOSTI – VYPLŇTE! 

KOUKNĚTE SE NA VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=2DAHaHMhdIM 

 

ZAMYSLETE SE NAD PL, VYPLŇTE, POŠLETE NA MŮJ E- MAIL! 

 
 
Fyzika: 
 

Vrátíme se k elektřině 

uč.str. 137 - 142 zopakovat Ohmův zákon, vztahy mezi I, U, R 

písemně úloha 3/141, úloha 5/141, úloha 8/142 

Zeptej se tatínka, jestli má doma nějaký přístroj pro měření elektrických veličin, nebo 

elektrickou zkoušečku. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2DAHaHMhdIM

