
VIII.B - Učivo od 25. května – (v platnosti zůstávají úkoly i dřívější!!!) 

Český jazyk  
 

Mgr. Jana Ptáčková, v případě jakýchkoli dotazů, piště na e-mail: ceskyjazyk2000@gmail.com  

 

Pokud někteří žáci mají z důvodu dlouhodobější absence sešity u mě, piště na papír, pak se vše do sešitu nalepí.  

 

Všechny informace k domácí výuce zde: 

https://1zszateccestina8.tridnistranky.cz/prihlaseni/  

přihlašovací jméno: zak8 

heslo: cestina8 

Sledujte, úkoly a informace budu pravidelně aktualizovat.  

POZOR! Sledujete, pro jakou třídu je zadaný úkol – jsou rozdílné pro třídu 8. A a 8. B ☺ 

 

Anglický jazyk – p.u. Klasnová 

 

Odkaz na všechny angličtiny na webové stránky mám zde 

https://anglictinaspolecne.tridnistranky.cz,  

jméno anglictinaonline,  

heslo ucimesespolu 

 

Anglický jazyk – p.u. Charvátová 

 

Vytvořit 10 vět na minulý čas průběhový.Věty mohou být v kladu,záporu či otázce. Použíjte 

slovesa z přední strany WB.Napsat do sešitu,ofotit a přeposlat opět na email 

klarusinka.k@seznam.cz 

(případné nejasnosti mohou žáci konzultovat přes whats up,messenger,nebo email 

klarusinka.k@seznam.cz) 

 

Německý jazyk 
 
Byla zřízena třídní stránka pro Nj. Prosím zadejte tuto adresu, která není zatížena heslem a je veřejná: 

 
www.nemcina8.tridnistranky.cz 

 
 
 
 



Dějepis 
 

Pracujte s texty v učebnici Dějepis  pro 8. ročník 
Úkoly od  25.5.  do 7.6. 

 
Připomínám opozdilcům, kteří ještě neodevzdali minulé úkoly, že mají možnost to ještě 
napravit. Ponechávám tedy minulé zadání , na které navazuje nový test.    
 
 
ROZVOJ HOSPODÁŘSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH 
Str. od 88 – 90   + obrázky str. 90 ( přečíst ) 

Vypracovat krátké poznámky do sešitu  ( str. 90 ) 

 

UMĚLECKÝ ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH  
Str. 91 – 93 ( přečíst) 

Vypracovat krátké poznámky do sešitu ( str. 90 ) 

Str. 92 – 93  - přečíst , prohlédnout obrázky , vypracovat poznámky na str. 93 

 

Opakování učiva  
Prohlédni si světové vynálezy a objevy  ( str.  77 – 80 + 90  ) ( děkuji) 

 

Děti , dávejte mi i ostatním  tipy na pořady TV , které teď často vysílají . Jestli se Vám něco 

líbilo, doporučte nám to také.  

Nezahálejte, odpočiňte si, ale nezanedbejte důležitou látku z dějepisu. Těším se na Vás . 
   

 
 

  Cokoliv budete potřebovat, pište. 

  Můj e-mail: Kumstyrovaj@seznam.cz                                                                 

Děkuji  žákům za plnění domácích úkolů. 

 

Zajímalo  by mne , která látka z dějepisu Tě dosud zaujala a tvé krátké zdůvodnění proč . 

Napiš mi to nejméně na 3 – 4 řádky ( samozřejmě se můžeš rozepsat, ráda si to přečtu ) . 

Věřím, že některé období lidské historie je i pro tebe zajímavé. Moderní dějiny jsou ještě 

před námi, to si necháme na později.   

 

 

 

 



Dobrovolný úkol  - poznej místo do 7.6. 

Indicie :   Opět se můžeme vydat po toku řeky Ohře 

                 Můžeme jet přes Louny , nebo Peruc 

                Brzy se objeví silueta zříceniny na obrázku 

                V jejím názvu najdeš německý název  zajíce  

                Městečko v blízkosti má krásný zámek a přilehlou zahradu 

                Je rodištěm J. E. Purkyně 

               To už by Ti mohlo stačit , abys urči(a) o jakou zříceninu se jedná i název městečka     

  

 

Hospodářství v českých zemích v 2. pol. 19. století do 7.6.    
 
 

1.) Jaké byly předpoklady k rozvoji hospodářství v českých zemích v 2. pol. 19. století ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.) Které nové plodiny se pěstovaly kromě obilí v českých zemích ? ---------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

3.) Jak se jmenoval 1. automobil  v českých zemích -------------------------------------------, kde byl 

vyroben ------------------------------ a v kterém roce ----------------------------------------------------- 

 

4.) Kdo podnikl první let v českých zemích -------------------------------------------------------------------kdy 

letěl ---------------------------------------------, kam letěl -------------------------------------------------------. 

 

5.) Jakou změnou procházela města na konci 19. století ? ----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

6.) Přehlídkou úspěšnosti podnikatelů a dovednosti řemeslníků se stala v roce 1891 -----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

kdo ji organizoval -----------------------------------------------------, elektrotechniku zde představil ----

----------------------------------------------------------------, u příležitosti výstavy byla v Praze postavena 

rozhledna na ----------------------------------------------.  

 

7.) Spoj údaje ? 

 

                Prokop Diviš                                                                                               ruchadlo 

                Josef  Božek                                                                                                bleskovod                                                      

  Josef Ressel                                                                                                parní automobil 

  František Křižík                                                                                          zákony genetiky 

  J.G. Mendel                                                                                                oblouková lampa 

  Bratranci Veverkové                                                                                 lodní šroub 

 Viktor Kaplan                                                                                              vodní turbína 

 

 

8.) Osobnosti  uměleckého života  v českých zemích v 2. pol. 1í. století v  

Malířství ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sochařství   -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Literatuře ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hudbě -------------------------------------------------------------------------------------------------- 



       9. ) V 1862 byl založen spolek k rozvoji tělesné výchovy --------------------------------------   

             členové se oslovovali --------------------, ------------------------------ a zdravili se -------------------. 

     10 ) V letech 1911 -1912 byl u nás založen spolek pro děti --------------------------------------------.  

     11.) Které nové svátky lidé    v 2. pol. 19. století  přijímali a oslavovali ---------------------------------------   

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. - 

    12.) Jaké bylo školství  v 2. pol. 19. století v českých zemích , ---------------------------------------------------   

         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   13.) Kdo byl František Křižík (najdi co nejvíc informací )---------------------------------------------------------- 

           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

        Jak se Ti pracovalo ? -----------------------------------------------------------------------------------------------------     

         
Matematika 
 

POZOR!!! 

Úkoly máte společné jako třída 8.A. Proto používejte následující odkaz: 

 

https://matematika8ana1zszatec.tridnistranky.cz 

 
Uživatelské jméno: matika8a 
Heslo: 2000amatika 
 

Jen řešení úkolů dále zasílejte na původní adresu pošlete na adresu 
matematika1zszatec@seznam.cz. 

 
 

Fyzika 

 
Vše pro fyziku najdete na stránkách https://fyzika8na1zszatec.tridnistranky.cz 
 
Uživatelské jméno: fyzika8 
Heslo: 2000fyzika8 
 



Chemie 

 
Vše k chemii najdete na stránkách https://chemie8na1zszatec.tridnistranky.cz 
 
Uživatelské jméno: chemie8 
Heslo: 2000chemie 
 

 


