PLÁN VÝUKY 11. 3. - 13. 3. 2020
TŘÍDA VIII.

PŘEDMĚT

ČESKÝ JAZYK
T27
mimořádný

UČIVO

SKLADBA
Významové poměry mezi větami
hlavními.

PÍSEMKA

POZNÁMKA

Známky z druhů VV se Vám budu
snažit conejdříve dát do EDKT.
Do konce tohoto týdne splnit vše,
co jsme si společně kroužkovali na
úterní hodině, tedy opakování
pravopisu z nižších ročníků v PS:
str. 26/cv. 3, 4.
str. 27/cv. 6
(tip na diktát str. 27/cv. 8)
str. 29/ cv. 1, 2
str. 31/cv. 1, 2, 3
str. 35/cv. 6
Co se týče Sedmopolisu, nebudeme
tento měsíc nové číslo nijak příliš
honit, spojte se ale skrze e-maily
se sedmáky i tak (mají Vás
kontaktovat), nejspíše vydáme až
dvojčíslo za duben/květen, o
dalších krocích Vás budu
informovat vzhledem k situaci.
Také se prosím přihlašte na
Umimeto.org (heslo: 8_8, 8. třída
ZŠ Deblín) zde budete také
dostávat úkoly. Zatím jste tam

čtyři!!!!
Děkuji Všem za spolupráci!:-)

MATEMATIKA
T27 - mimořádný

ANGLICKÝ JAZYK
Florián
T27 - mimořádný

ANGLICKÝ JAZYK
Laušmanová
T27

NĚMECKÝ JAZYK
T27mimořádný

Podrobné informace najdete na:
Mimořádný týdenní plán, MA 8

Project 3 Unit 1C My family
Učebnice str. 12, cvičení 2

Řešené příklady na:
https://www.prikladyzmatematiky.c
z/vyrazy/vytykani-a-vzorce/
https://www.prikladyzmatematiky.c
z/vyrazy/vzorce/
Učebnice str. 12, cvičení 2
přečti znovu informace o členech
rodiny Cloe. Do svého notebooku
napiš podobné informace o
minimálně šesti osobách Tvé
rodiny.

Unit 4
Napište svůj sen, může být
vymyšlený, v minulém čase,
minimální délka 10 vět. Prosím
poslat edookitem či mailem do 13.3.

Beendung der Einheit 8,
Wiederholung

Prosím, přijďte si pro nové
učebnice NJ, jinak nebudete
moci dále pracovat. Do školy je
možné se zastavit od pondělí 16.
3. do středy 18. 3. mezi 8. až 14.
hodinou. Pokud se ze závažných
důvodů nebudete moct dostavit v
těchto dnech, domluvte si,
prosím, jiný termín s p. uč.
Walsbergerovou nebo se mnou.
Děkujeme za pochopení a

spolupráci!
V pátek je vhodné dokončit
všechna cvičení v PS tedy: Na s.
72/12, 73/4,5, a pokud doma máte
tištěný slovník tak prosím s ním
cv. 74/7 (jinak si lze najít nějaký
text v učebnici a tam slovíčka
hledat a dopisovat. Další práci
máte v příloze Edookit - zprávy,
přeji vám Gute Arbeit! M.W.

ZEMĚPIS
T27 - mimořádný

PŘÍRODOPIS
T27 - mimořádný

Evropa - hospodářství - výrobní
průmysl, cestovní ruch

Vypracujte úkoly z učebnice do
sešitu:
1. - 4. na str. 41
1. - 4. na str 43
1. - 5. na str 46
+ ráda bych, kdyby jste
využili situace a zkusili
rodiče vyzpovídat na
témata ze str. 39

Savci - opakování

VŠICHNI pošlou svoji prezentaci
(pokud měli více prezentací, tak
všechny) na savce na třídní mail.
Prezentace si pročtěte, popřípadě si
zopakujte informace z učebnice a
sešitů.

Evropa po Třicetileté válce

Shlédněte na Youtube díly 65, 66,
67, 68 z Dějin udatného českého
národa

FYZIKA
T27
DĚJEPIS
T27 - mimořádný

CHEMIE
T27 - mimořádný

Vypracujte písemně do sešitu
otázky 1. - 6. ze strany 41 a otázky
1. - 9. ze strany 45.

Chemické reakce - dokončení
Opakovat si právní odvětví probírané minulou hodinu

13.3. odevzdání úkolu

Do sešitu OV každý žák najde na PC a zpracuje pár vět :
OBČANSKÁ VÝCHOVA
T27 - mimořádný
K čemu slouží občanům Finanční úřad.

Čt 12. 3. - Zdravá svačinka - prozatím odložena
PROSÍM, po dobu uzavření školy, sledujte týdenní plány a Edookit, kam budou učitelé posílat zadání
práce a úkoly! Kdybyste si nevěděli s úkoly rady, čitelé by měli být Vám měli být k dispozici,
komunikujte přes Edookit.
Těším se na brzké shledání! :-)

JINÁ SDĚLENÍ
T27 - mimořádný

!!!!!
Prosím, přijďte si pro nové učebnice NJ, jinak nebudete moci dále pracovat. Do školy je možné se
zastavit od pondělí 16. 3. do středy 18. 3. mezi 8. až 14. hodinou. Pokud se ze závažných důvodů
nebudete moct dostavit v těchto dnech, domluvte si, prosím, jiný termín s p. uč. Walsbergerovou nebo se
mnou. Děkujeme za pochopení a spolupráci!
!!!!!

--Prosím rodiče, aby omluvenky do TV, pokud dítě necvičí, ale v hodině TV je přítomno, posílali přímo
tělocvikáři do zpráv v EDK. Mně - třídní učitelce posílejte omluvenky pouze v případě, že dítě na hodinu TV
nepůjde. Děkuji za pochopení a spolupráci! NJ

