
ÚKOLY PRO 8. B 
 

Český jazyk:  
 
Pracovní listy tentokrát rozešlu osobně. Někdo už je má. Až je vyplníte, opět přepošlete. 
Přečtěte si nějakou pěknou knihu. Knihovny už jsou otevřené, tak toho využijte. 
 
Dějepis:  
 
Tento týden odbočíme… Je KVĚTEN 1945… 
  

5. 5. 1945 – Květnové povstání českého lidu 
 8. 5. 1945 – Den vítězství 
 
Podívejte se na nějaké dokumenty týkající se 2. světové války, osvobozování… 
Potom mi napište, co jste zhlédli, vaše názory… 
Nebudu vám tentokrát zadávat konkrétní dokument, vyberte si, co vás zajímá. 
 
 
 
Matematika: 
 
1. Opakování zlomky - dělení: příloha 
2. Učebnice číslo 3: Válec 
a) válec a síť válce - výpisky: str. 34, 36 
 
úkoly: 
1. Zkus z papíru vyrobit model válce. 
2. Napiš, z čeho se skládá síť válce. 
3. Příklady 37/8,10 
 
 

 
Anglický jazyk: Mgr. Humlová 
 

- viz příloha 
 
Anglický jazyk: Mgr. Ouředníková  
 

 opakovat slovesa a minulý čas 

- uč. str. 9/5 do školního sešitu - vyfoť a pošli mi: Petra-Novi@seznam.cz 

- prac. seš. str. 5/4,5 též vyfoť a pošli 
 
Německý jazyk: Mgr. Ouředníková 
 
- práce v příloze 
 
Německý jazyk: Mgr. Jarešová 
 

- viz příloha 
 



Zeměpis: všechny potřebné materiály jsou stále na e-mailu inzsblatenska@seznam.cz (heslo: 
blatenska540) 
 
 
Přírodopis 
 

- Prostudovat si kapitolu Ženská pohlavní soustava a Menstruace (uč. str. 120-121) a do sešitu vypsat 
poznámky. 
- Úkol na jedničku: Pokud budete mít chuť, vyberte si zcela libovolnou ženu, která má váš hluboký 
obdiv a napište mi o ní úvahu asi o 10-15 větách. 
- V Google učebně občas zveřejním testík na jedničky. 
- Od tohoto týdne již nebudu posílat prezentace, jelikož jsou všechny umístěné na Youtube (kanál 
Petr Curko, https://www.youtube.com/user/anubiskt/playlists). Je mnohem lepší, když žáci danou 
kapitolu naposlouchají. 
 
 
 
Chemie 
 
 Prostudovat si kapitolu Halogenidy (Youtube), vypsat poznámky a důkladně trénovat 
názvosloví (příklady na Youtube kanále Petr Curko – témata názvosloví oxidů, sulfidů a halogenidů). 
- Úkol na jedničku: Na webu školy si stáhnout zadání pro Názvosloví halogenidů – odpovědi (i s 
oxidačními čísly) mi pak poslat ke kontrole na petrcurko@seznam.cz. 
- V Google učebně občas zveřejním testík na jedničky. 
 
 
Občanská výchova: 
 

- viz příloha 
 
 

Fyzika: 
 
učebnice str. 146 -149 Výsledný odpor spotřebičů spojených za sebou /neboli sériový obvod/ 
 
- nejméně 3krát prostudovat 
- poznámky: zakreslit /podle pravítka/ zapojení dvou rezistorů za sebou, zapsat vztahy pro výsledný proud, napětí 
a odpor 
 uvést příklady využití zapojení v praxi /nejméně 3/ 

- podle řešeného příkladu v učebnici vypočítat úlohu 3/149, 6/149 popřípadě další příklady 

 
 
 
 
 


