
 

PLÁN VÝUKY 20. 4. - 24. 4. 2020  

 TŘÍDA VIII. 

 
 

PŘEDMĚT 
CíL  

UČIVO 
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T33 

 
Doděláváš práci, kterou 
nemáš dosud hotovou 

 
Zopakuješ si určování  

slovních druhů 
větných členů 

slovesných a jmenných 
kategorií 

 
 
 

1. Priorita: Pracuješ na článcích do Sedmopolisu, pokud       
nemáš hotovo. 

2. Doděláš práci, kterou nemáš dosud hotovou (hrajeme       
si s příběhy, Odysseus, umimeto, kvíz). Všechny       
pokyny viz google disk. 

3. Dobrovolně procvičuješ jazykové rozbory (více viz      
google disk). 

4. Čteš pravidelně knížky dle svého vlastního výběru       
(možno i komiks), nebo čteš audioknihy. 

1. Články pošleš nejdéle do 25. 4.!!! paní učitelce na         
e-mail. Všechny Vás prosím, ať je tam opravdu        
mám, chceme přece vydat další číslo co nejdříve        
;-) Pokud máš hotovo - odpočívej. 

2. Tento týden Ti nechávám prostor pro dokončení       
práce, kterou nemáš dosud hotovou. Pokud máš       
vše hotové, tak můžeš např. číst :-). 

3. Jelikož většině z Vás v kvízu nešly větné členy,         
nachystala jsem Ti na to cvičení. V pátek        
nalezneš v tom stejném google disku výsledky. Je        
to na bázi dobrovolnosti, ale děláš to pro sebe         
(přijímačky!:-)) a velmi Vám to doporučuji. 
 

Děkuji Všem za velkou spolupráci!:-) V případě 
potřeby jsem pro Vás na e-mailu. 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián) 

T33 

Tento týden si zopakujeme popis pokoje (Describing a 
room) 

 
Podívám se na uvedená dvě videa, při kterých si 
zopakuji popis pokoje. 

 

https://docs.google.com/document/d/1nyIdFbQK6XLTsl9I1_LbM9D7ZnONNCrYfuHEXVUjzBI/edit?usp=sharing


 

Zopakuji a procvičím 
si popis pokoje v AJ 
Describing a room 

Nejprve se podívejte na video My Bedroom 
https://www.youtube.com/watch?v=jBf0Mt8WH1k 
 
 Zopakujte si používání vazby There is / There are při 
popisu místnosti. Můžeš k tomu využít video 
https://www.youtube.com/watch?v=sogv0ds889I8 
 
Úkol 6: Popište mi minimálně deseti větami Váš pokoj nebo 
jiný pokoj u Vás doma (obývák, kuchyň) Nezapomeňte 
používat vazbou There is nebo There are.  Úkol mi zašlete 
na mail florian.zsdeblin@gmail.com. 

 
 
 
Popíši můj pokoj nebo jinou místnost u nás doma 
minimálně deseti větami a pošlu panu učiteli na email: 
florian.zsdeblin@gmail.com. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T33 

1. Vypracuj si cvičení na 
https://en.islcollective.com/video-lessons/mr-bean-exa
msn 

2. Vypracuj čtecí úkol na umimeto. 
3. Buď v pátek v 9 h na Skype. 

1. Mám hotové cvičení na PC 
2. Mám hotové čtení na umimeto 
3. Byl/a  jsem na Skypu v pátek v 9.00 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
 T33  

● Tvoříš věty 
● Doplňuješ 

údaje do 
tabulky počasí 

● Učíš se 
zpaměti text 
písničky 
 

1. Píšeš si dál svůj deník, každý den tři věty (jednu o 
sobě, jednu o někom z rodiny a jednu zajímavost, 
nápad, myšlenku, pocit, přání, popis…)  

2. Do tabulky počasí do prvního obdélníku můžeš uvést 
údaje von - bis , to znamená od - do. 

3. Od 20.04. začni pozorovat počasí, vhodné je ve 
stejnou dobu na stejném místě. Do tabulky stačí 
napsat datum, smajlíka, kolečko… 

4. Tato práce se zdá být jednoduchá, ale jen na první 
pohled, vyžaduje od tebe sebeřízení. Přeji sílu! 

5. Na vašem třídním emailu máš ve zprávě text k 
přepsání, naučení se nazpaměť a jak si troufneš 
zazpívat, moje ucha ráda uslyší tvoji nahrávku! 😄!  

1. Vedu si pravidelně deník. 
2. Konzultuji s MW- 

walsbergerova.zsdeblin@gmail.com 
3. Každý den vyplňuji tabulku k pozorování počasí. 
4. Mám v sešitě text In der Schule. 
5. Zarecitoval jsem nebo zazpíval text In der Schule. 
6. Nahrál jsem a poslal MW 

 

 

     Danke für deine Arbeit und viel Spaß ! 
 

MATEMATIKA 
T33 

 

Tento týden bude čistě o Vaší reflexi, jestli zvládáte 
počítání s výrazy. Nic mi nemusíte posílat, tedy pokud to 
situace nebude vyžadovat. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jBf0Mt8WH1k
https://www.youtube.com/watch?v=sogv0ds889I
https://www.youtube.com/watch?v=9AWcvxRh-T8
https://en.islcollective.com/video-lessons/mr-bean-exams
https://en.islcollective.com/video-lessons/mr-bean-exams
https://en.islcollective.com/video-lessons/easter-britain
mailto:walsbergerova.zsdeblin@gmail.com


 

● Opakuješ si 
práci s výrazy 
(číselnými i s 
proměnnou) 
 

 
● Vypracuji sadu příkladů a zhodnotím svou práci s 

výrazy: Práce s výrazy - opakování  
● Skype proběhne ve středu v 9:15 na téma: slovní 

úlohy s výrazy, dotazy k práci s výrazy. 

 
● Vypracoval a zhodnotil jsem svou práci s 

početními výrazy i výrazy s proměnnou 
● Pokud mám pocit, že mi něco není jasné, 

zúčastnil jsem se společného videohovoru 

PŘÍRODOPIS 
T33 

● Zopakuji si hlavní 
kosti v těle 

● Naučím se 
pojmenovat 
základní kosti na 
lebce 

● Zjistím, jaká 
existují 
onemocnění nebo 
zranění kostí 

1. Opakování 1 - možno zhlédnout video uváděné mladým 
mužem - neodborníkem, tedy laické shrnutí kosterní 
soustavy 

2. Opakování 2 - stoupni si před zrcadlo a pojmenuj na sobě 
hlavní kosti a klouby v těle. Zkus zpaměti, pokud si 
nevzpomeneš na název, mrkni do sešitu nebo učebnice, 
několikrát zopakuj. 

3. V učebnici si na str. 59 nastuduj obrázek s kostmi lebky. 
4. Opět použij zrcadlo a nauč se pojmenovat kosti lebky na 

sobě samém :-) 
5. Zjisti si nějaké informace o častých onemocněních a 

zraněních kosterní soustavy. Začít můžeš ,,zeleným 
obdelníčkem” v učebnici na str. 62, neznáme výrazy a 
názvy nemocí si vyhledej na internetu. 5 onemocnění či 
úrazů si zapiš do sešitu. 

6. Zjisti stav své nožní klenby (dle internetu) - normální, nízká 
klenba (plochá noha), vysoká klenba - a co to pro tebe 
může v budoucnu znamenat. Pokud nemáš normální 
klenbu, najdi si cviky vhodné pro nápravu a vyzkoušej je. 

1. Zopakoval/a jsem si kosterní soustavu teoreticky. 
2. Zopakoval/a jsem si kosterní soustavu praktičtěji - na 

sobě, před zrcadlem -> sypu názvy kostí z rukávu! 
3. Zjistil/a jsem si názvy lebečních kostí v učebnici. 
4. Procvičil/a jsem si názvy lebečních kostí před 

zrcadlem. 
5. Seznámil/a jsem se s častými onemocněními a úrazy 

kosterní soustavy, 5 příkladů jsem si zapsal/a. 
6. Zjistil/a jsem stav své nožní klenby, pokud je v 

nepořádku, udělal/a jsem něco pro sebe a zjistil/a si 
cviky na nápravu. 

CHEMIE 
T33 

● Seznamujeme se s 
alkalickými kovy a 
kovy alkalických 
zemin, jejich 
vlastnostmi a 
využitím 

1. Pokud Vám pojede aspoň trošku slušně internet, zhlédněte 
na youtube výukové video zaměřené na alkalické kovy a 
jejich vlastnosti:  

https://www.youtube.com/watch?v=xTzsx1I19Jk 
2. Pusťte si video ještě jednou a STRUČNĚ si zapište do 

sešitu (můžete ještě stručněji, než nabízí zápis ve videu) 
● Pokud nerozjedeš videa, jsi odkázaný na učebnici, 

kapitola Alkalické kovy a kovy alkalických zemin (str. 

1. Zjistil/a jsem, co to jsou alkalické kovy a kovy 
alkalických zemin, jaké jsou jejich vlastnosti a k čemu 
se využívají 

2. STRUČNĚ jsem si zapsal/a (ne přepsal/a) 
nejdůležitější informace, především využití 

https://docs.google.com/document/d/1SlVIxbqnBy0w07xYLbO-cBXmsKu0ChDPF76q5SegdF4/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=xTzsx1I19Jk


 

● Efektivně pracuji s 
informacemi 

58-59) 

DĚJEPIS 
T33 

Zopakujte si své dosavadní vědomosti o českých dějinách na 
Umíme fakta: 
https://www.umimefakta.cz/doplnovani-slovicek-ceske-dejiny-2
-uroven/16 
Neřešte štíty. Doplňte všech 20 otázek. 
V případě nejasností mi napište. 

Zopakuji si, co vím, o českých dějinách a třeba se i 
dozvím něco nového pomocí cvičení na Umíme fakta. 

ZEMĚPIS 
T33+34 

 
● Seznámím se s 

krajními body, 
pohořím, vodstvem 
a největšími 
chráněnými 
oblastmi své vlasti 

1. Vezmi si jeden z obrysů ČR, které sis v předešlých 
dvou týdnech přichystal/a a nadepiš si tuto mapu: 
Přírodní poměry ČR 

2. Na třídním mailu nebo v Edookitu najdeš v příloze 
dokument s pojmy, které vyhledáš na mapě ČR a 
zaznačíš + POPÍŠEŠ do své slepé mapy 

3. Hotovou mapu vyfotíš a pošleš na můj mail nebo 
WhatsApp do čtvrtku 30. 4. 

4. Pojmy si občas připomeň a procvič. 
* Pokud nemáš doma atlas, zkus mapu na odkazu: 
https://mapy.cz/turisticka?x=15.4529276&y=49.8499425&z=8
&source=coun&id=112 
** Tipy na tvorbu map: 
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js17/cesko_atlas/web/p
ages/uvod.html 
*** Tematický atlas ČR (mapy + informace) - DOPORUČUJI: 
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js17/cesko_atlas/web/in
dex.html 

1. Našel/našla jsem svoji mapu a nadepsal/a jsem ji 
2. Našel/našla jsem si dokument s pojmy, mám 

vyplněnou mapu ČR a doplněné zadané informace 
3. Mapu se vším, co jsem k ní dopsala, jsem vyfotil/a a 

poslal/a na mail (oslovení, text, rozloučení, podpis, 
příloha) nebo na WhatsApp p. uč. NJ 

4. Pojmy si s mapou občas opakuji. 

FYZIKA 
T33 

V učebnici si přečti kapitolu na straně 96-98 - Ohmův zákon 
Do sešitu si vypiš z kapitoly zápis.  
 
Z kapitoly by jsi měl vědět následující informace: 

Zápis z kapitoly  

Spočítané příklady 

Shlédnutí videí  

https://www.umimefakta.cz/doplnovani-slovicek-ceske-dejiny-2-uroven/16
https://www.umimefakta.cz/doplnovani-slovicek-ceske-dejiny-2-uroven/16
https://mapy.cz/turisticka?x=15.4529276&y=49.8499425&z=8&source=coun&id=112
https://mapy.cz/turisticka?x=15.4529276&y=49.8499425&z=8&source=coun&id=112
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js17/cesko_atlas/web/pages/uvod.html
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js17/cesko_atlas/web/pages/uvod.html
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js17/cesko_atlas/web/index.html
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js17/cesko_atlas/web/index.html


 

Přesné znění Ohmova zákona. Jak se značí elektrický odpor a 
jaká je jeho jednotka. Jaký je vzorec proudu, napětí a odporu. 
 
Vypočítej příklady 98/1,2 
 
Odkazy k látce: 
https://www.youtube.com/results?search_query=ohm%C5%A
Fv+z%C3%A1kon 
 
https://www.google.cz/search?q=ohm%C5%AFv+z%C3%A1k
on&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi85YbX8ffZ
AhXJ6CwKHclzAwgQ_AUICigB&biw=1680&bih=919#imgrc=1
bYeJ7wTbaQbJM: 

VÝCHOVA KE 
ZDRAVÍ 

T33 
 

Vaříme zdravě 

Výzva - pojďme každý týden udělat 1 společný recept! 
Pro tento týden navrhuji tvarohovou pomazánku s čerstvými 
bylinkami (pažitka, řeřicha, …) 
 
Kromě Mirka a Dana nikdo nevaří? Ozvěte se, pochlubte se 
výtvorem! :-) 

Vyzkoušel/a jsem recept na tvarohovou pomazánku. 
 
* Základní recept: tvaroh + čerstvý sýr (lučina, palouček) 
+ sůl + bylinky 
 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
T33 

Úkol pro tento týden, který máte vypracovat do sešitu,  je 
zaměřený na opakování práva. 

Vymyslete si krátký příběh, ve kterém bude porušeno 
jedno ze zde vyjmenovaných práv ( libovolně z těchto 
možností, které jsou uvedeny níže. ). Práce o obsahu 
min.15  a max.20 vět zašlete na e-mail : 
   halamova.zsdeblin@gmail.com 
 

- Rodinné právo 
- Občanské právo 
- Pracovní právo 

 
 
 

mailto:halamova.zsdeblin@gmail.com


 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA 
T33 

- Vypracujte prezentaci o svém oblíbeném hudebníkovi, 
kapele, zpěvákovi....dle vlastního výběru. 
Minimálně 5 slidů. 
 
- udělejte si hudební kvíz (klidně zapojte celou rodinu) a 
zapište si kolik jsi měl/a správných odpovědí :)  
https://www.youtube.com/watch?v=Ulo-ND2SIq0  
 
 

hotovou prezentaci, prosím, pošlete na adresu (do konce 
dubna): kolegarova.zsdeblin@gmail.com 

Jiná sdělení 
T33 

Kolibříci, moc Vás prosím: 
● Maily (minimálně vyučujícím) pište se všemi náležitostmi!!! (Na třídním mailu máte výukové video, 

jak na to) 
● Choďte na třídní mail, hlídejte maily ode mě. 
● Choďte do sdílené tabulky (má více listů, tak je přepínejte dle tématu; někdy špatně funguje kvůli 

přetížení sítě, zkuste později; nejsem si jistá, že je interaktivní i v mobilu) 

 

Třídní mail: přihl. jméno: 7.zsdeblin@seznam.cz, heslo: Kolibrici7 

Odkaz na třídní sdílenou tabulku: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LudmNuppa7NyEc8_dqlkl8Q0xJI5BTofs3fVMEsBv0I/edit#gid=189067
2271 

Kolibříci, držte se! Kdybyste cokoliv potřebovali, nezvládali, ozvěte se! A klidně i když to zvládat budete, ozvěte 
se jen tak :-) NJ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ulo-ND2SIq0
mailto:7.zsdeblin@seznam.cz
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LudmNuppa7NyEc8_dqlkl8Q0xJI5BTofs3fVMEsBv0I/edit#gid=1890672271
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LudmNuppa7NyEc8_dqlkl8Q0xJI5BTofs3fVMEsBv0I/edit#gid=1890672271

