
ÚKOLY PRO 8. B 
 

Český jazyk:  
 
Pracovní listy opět rozešlu osobně. Až je vyplníte, přepošlete. 
Přečtěte si nějakou pěknou knihu. Knihovny už jsou otevřené, tak toho využijte. 
 
Dějepis:  
 
Zpracujte podrobně životopis T. G. Masaryka podle daných bodů: 

1) Dětství, mládí, studia 
2) Rodinný život (manželství, děti) 
3) Názorové střety s veřejností (PRAVOST RUKOPISŮ, HILSNERIÁDA) 
4) Jeho působení za 1. světové války 
5) Spolupráce s E. Benešem a M. R. Štefánikem 
6) Spojení s československými legiemi 
7) Vznik Československa 
8) Prezidentská období 
9) Fotografie 

 
Pak přepošlete! 
 
Matematika: 
 
1. Opakování desetinná čísla- dělení: příloha (můžete vyplnit) 
2. Učebnice číslo 3: Válec (2 vzorečky na povech a objem válce) 
b) povrch válce 
- rámeček na straně 38 
- příklady 39/1-4 (pomocí kalkulačky- pouze dosazujeme do vzorečku) 
c) objem válce 
- rámeček na straně 42, 43 
- příklady 42/1. 2 a 43/6, 7 (také pomocí kalkulačky) 
 
vysvětlující video: (jen stačí potom za π dosadit 3,14) 
https://www.youtube.com/watch?v=rahmTcS-_Ao 
 
příklady: 
https://www.youtube.com/watch?v=Oyd1-B4qrAo  - povrch válce 
https://www.youtube.com/watch?v=nyo73_Wrz9M  - objem válce 
 
 
Anglický jazyk: Mgr. Humlová 
 

- viz příloha 
 
Anglický jazyk: Mgr. Ouředníková  
 
 uč. 10/1 - přečíst komiks 
- uč. 11/2 do sešitu 
- zopakovat si minulý čas prostý, pozor na sloveso "to be" 
- prac. seš. 6/1,2 a 7/3,4,5,6 - Kdo si není jistý a potřebuje zkontrolovat, pošle na můj e-mail 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rahmTcS-_Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Oyd1-B4qrAo
https://www.youtube.com/watch?v=nyo73_Wrz9M


 
 Německý jazyk: Mgr. Ouředníková 
 
uč. 49/14 - přečíst texty, vybrat si jeden z nich a přeložit ho do sešitu 
- uč. 50 - žlutá tabulka, světové strany zakreslit a zapsat do sešitu 
- uč. 50/15 poslechnout si rozhovor a vyplnit: Richtig/Falsch? 
- prac. seš. 51/13a,b,c,d (Kam? 4. pád - in den Klub, in die Disco, ins Kino, zopakovat si, už jsme se 
učili) 
- prac. seš. 51/14 - Ich will = Já chci (též zopakovat, modální sloveso, pozor na větný rámec) 
- odkaz na učebnici online zde: https://www.mauthor.com/present/5510225138941952 
- kdo si není jistý a potřebuje radu či kontrolu, pošle na můj e-mail 
 
 
Německý jazyk: Mgr. Jarešová 
 

- viz příloha 
 
Zeměpis: všechny potřebné materiály jsou stále na e-mailu inzsblatenska@seznam.cz (heslo: 
blatenska540) 
 
 
 
Přírodopis 
 
Prostudovat si kapitoly Vady a poruchy pohlavní soustavy (uč. str. 121) a Genetika člověka (uč. str. 
42-45) a do sešitu vypsat poznámky. 
- Úkol na jedničku: Pokud budete mít chuť, vyberte si tentokrát zcela libovolného muže, který má váš 
hluboký obdiv a napište mi o něm úvahu asi o 10-15 větách. 
- V Google učebně občas zveřejním testík na jedničky. 
- Veškeré prezentace jsou dostupné na Youtube (kanál Petr Curko, dostupný na adrese 
https://www.youtube.com/user/anubiskt/playlists). 
 
 
Chemie 
 
Prostudovat si kapitolu Kyseliny – úvod a kyseliny bezkyslíkaté (Youtube), vypsat poznámky a 
důkladně trénovat názvosloví (příklady na Youtube kanále Petr Curko – témata názvosloví oxidů, 
sulfidů a halogenidů). 
- Úkol na jedničku: Vymyslete mi libovolný experiment s kuchyňskou solí a napište mi, co a jak byste 
zkoumali (uveďte téma, pomůcky a postup provedení). 
- V Google učebně občas zveřejním testík na jedničky. 
 
 
  
Občanská výchova: 
 
https://www.neflakamse.cz/files/Letak-volba-povolani.doc 
 
- pročtěte si leták a napište, podle čeho se budete rozhodovat, AŽ BUDETE ZVAŽOVAT VÝBĚR SŠ! 
 
https://www.neflakamse.cz/files/Pracovni-listy-ZS-karierove-poradenstvi.doc 
 
- NAJDĚTE PRACOVNÍ LIST - Povolání a jejich charakteristické znaky - ZABÝVEJTE SE POUZE PRVNÍ  
 



TABULKOU - PRACOVNÍ ČINNOSTI 
 
- NA MŮJ E- MAIL POŠLETE ODPOVĚDI NA PRVNÍ ÚKOL! 

 
 
 

Fyzika: 
 

Učebnice str. 150 - 152 Rezistory spojené vedle sebe (paralelně), neboli rozvětvený obvod. 

- nejméně 3 x přečíst 

- poznámky: zakreslit schéma rezistorů zapojených vedle sebe, označit viditelně uzly (A) (B) 

   zapsat vztahy pro výsledný proud, napětí a odpor (u odporu možno 3 vzorce) 

- podle řešeného příkladu v učebnici vypočítat U1/152   U3/152     za známku 1 vyřešit 

U6/153 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


