
8. třída 

Matematika 

Slovní úlohy 

- vypracovat PL se slovními úlohami (pokud již někdo vypracoval v rámci clsr, nemusí dělat 
znovu) 

Množiny bodů dané vlastnosti 
- vypracovat PL (pokud již někdo vypracoval v rámci clsr, nemusí dělat znovu) 

+ dokončit a uspořádat všechny PL a úkoly z doby uzavření škol 

 

Zeměpis 

- dokončit a uspořádat všechny PL a úkoly z doby uzavření škol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovní  ú lohy ř eš ene  řovnicí  
1. Příklad: Zdena měla našpořeno 4x méně než Jitka a Šářka měla našpořeno pětkřát více než Jitka. Kolik měla našpořeno Jitka, měla-li děvčata dohřomady 1 250 Kč? 

 

 2.  Příklad: Kařel, Petř, Jan a Mařtin celkem odevzdali 47 kg papířú. Kařel našbířal dvakřát více než Petř, Jan o 8 kg méně než Petř a Mařtin o 3 kg více než Jan.Kolik kg papířú šebřal každý? 

 

 

3. 

 

 

4. Příklad:  5. Příklad: 
 

 6. Příklad: 



MBDV – ú koly na přocvic ení  
1. Sestrojte množiny všech bodů, jejichž vzdálenost od bodu A je:  

1) 2 cm; 2) 25 mm; 3) 0,4 dm 

 

 

2. Sestrojte trojúhelník ABC, ve kterém a = 5 cm, b = 7 cm,  

c = 8 cm 

Co je v tomto příkladu množinou bodů daných vlastností? 

 

 

3. Sestrojte množiny všech bodů, které mají stejnou vzdálenost od bodů:  

1) A a B; 2) C a D; 3) O a P 

 

 



4. Sestrojte množinu všech bodů, které mají stejnou vzdálenost od přímky p jako 
body:  

1) A; 2) B; 3) C 

 

 

 

5. Sestrojte trojúhelník ABC, ve kterém c = 8 cm, vc = 4 cm, b = 5 cm 

(Uvědomte si, co vlastně představuje výška v trojúhelníku.) 

 

 

 

 

 

 

 



6. Sestrojte množiny všech bodů, které mají stejnou vzdálenost od přímek:  

1) p a q; 2) q a r; 3) p a r 

 

 

7. Sestroj kružnici vepsanou trojúhelníku OPQ, jestliže: 

o = 4 cm, p = 5 cm, q = 4 cm 

(O jakou množinu bodů daných vlastností se jedná?) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Angličtina 8 

 

Do konce školního roku 

Učebnice s. 26 – 31 - vybraná cvičení pošlete dle úkolů na google classroom. 

Pracovní sešit s. 20 – 23 – vybraná cvičení pošlete dle úkolů na google classroom. 

Projekt – Trip to UK  Vymyslete výlet do UK. Najděte si zajímavá místa, která byste chtěla navštívit a 
naplánujte si výlet! 

o Zpracování je zcela na Vás, můžete udělat plakát ( tisknout fotky/malovat),psát 
informace na papír a obrázky dokreslit, můžete udělat powerpoint prezentaci, 
vytvořit dokument ve Wordu nebo můžete natočit video – každý co mu vyhovuje a 
také podle Vašich technických možností.  

o Na začátku projektu napište ve zkratce hlavní informace o United Kingdom – hlavní 
měst, obyvatelé, jazyk, rozlohu (nápověda i v knížce s 40) 

o Minimálně byste měli navštívit 5 zajímavých míst, o kterých si najdete nějaké 
informace, jednoduše je představíte – prosím nekopírujte věty, které najdete a 
nerozumíte jim. Všemu, co napíšete, byste měli plně rozumět. Minimálně 10 vět o 
každém místě. 

o Čerpat můžete z různých zdrojů – internet, knížky, časopisy 

Další úkoly budou zadány dle situace přes aplikaci Google Classroom ( Učebna).  

Online konzultace budou probíhat dle potřeby a předchozí domluvy ve středu od 8.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Český jazyk 8 

classroom: 3j4oqqd 

e-mail: borusikova@zszbuch.cz 

Kdo nemá jiné možnosti, může si pro vytištěné zadání přijít do školy, vypracovat, vrátit opět do školy (po-pá 
8.00-9.00)  

Upozornění: Někteří žáci stále neodevzdali vypracované úkoly. Prosím o nápravu.  

Nové učivo 

Mluvnice 

Souhrnné opakování, příprava na test – ML souvětí souřadné, LIT romantismus + realismus 

PL + úkoly a doplňující studijní materiály v GC 

Test bude zadán 12.6. (ve škole i online). 

Složité souvětí - učebnice str. 99-103, PS str. 47/1, str. 48/3 

    - PS str. 47/2 – odevzdat ke kontrole, termín 22.6. 

 

Literatura 

Česká literatura ve 2. polovině 19. století (2. část) – Jan Neruda + Alois Jirásek (PL) 

Česká literatura ve 2. polovině 19. století (drama) – Alois a Vilém Mrštíkové 

 

Dějepis 8 

classroom: jmgbp2a 

e-mail: borusikova@zszbuch.cz 

Kdo nemá jiné možnosti, může si pro vytištěné zadání přijít do školy, vypracovat, vrátit opět do školy (po-pá 
8.00-9.00)  

Upozornění: Někteří žáci stále neodevzdali vypracované úkoly. Prosím o nápravu. 

Nové učivo 

Přelom 19. a 20. století – Věda, technika, umění a sport 

Habsburská monarchie na začátku 20. století 
 

PL, učebnice str. 118-131 + doplňující materiály v GC 

mailto:borusikova@zszbuch.cz
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www.ceskatelevize.cz  DějePic  - František Křižík a Zemská jubilejní výstava 

www.slavne-dny.cz 1882 Den, kdy svět poznal původce tuberkulózy 

   1889 Den, kdy byla otevřena Eiffelova věž 

   1896 Den, kdy začala první novodobá olympiáda 

   1903 Den, kdy člověk poprvé letěl letadlem  

   1905 Den, kdy začali lidé jezdit auty 

   1912 Den, kdy se potopil Titanic 

 

 

 

Německý jazyk 8 

classroom: 2h33gri 

e-mail: borusikova@zszbuch.cz 

Kdo nemá jiné možnosti, může si pro vytištěné zadání přijít do školy, vypracovat, vrátit opět do školy (po-pá 
8.00-9.00)  

Upozornění: Někteří žáci stále neodevzdali vypracované úkoly. Prosím o nápravu. 

Učivo 

9. lekce – přivlastňovací zájmena – učebnice str. 59 + 68-69, PS str. 76/13a, str. 77/13b 

PS str. 76/14 – odevzdat ke kontrole, termín 22.6. 

Opakování – Lesen, Sprechen, Hören – PS str. 79-81 
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