
 

TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 14. 9. - 18. 9. 2020 
 

8. TŘÍDA  
 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T2 

Udělám si přehled, jak na tom 
jsem v pravopisu, tvarosloví, 

skladbě a slovotvorbě 
 

Mluvnice: Vyrobím společně se spolužáky plakáty přehledů, co už 
umíme v jednotlivých jazykových disciplínách.  
 
Literatura: Téma - poslání  

Vyrobil/a jsem společnými silami plakát toho, co už umíme z 
češtiny a uděla/a jsem si přehled, co už umím a co nás čeká. 
 
Učím se pracovat s textem, diskutovat na dané téma a 
argumentovat.  

MATEMATIKA 
T2 

Počítání s poměrem, měřítko 
mapy 

- Pracovní sešit ze 7. třídy - početní příklady 
- Měřítko mapy - práce ve školním sešitu 

Spočítal/a jsem příklady o poměru 
Správně přepočítávám podle měřítka vzdálenosti v mapách 
(plánech) a ve skutečnosti 
Vytvořil/a jsem vlastní plán (mapku) ve vhodném měřítku 
  

ANGLICKÝ JAZYK 
T2 

Povyprávím o svých 
prázdninových zážitcích 

Minulý čas prostý a jeho užívání 
Minulý čas průběhový a jeho užívání 

Vyprávím o událostech z minulosti. 
Ptám se, co jiní prožili. 

NĚMECKÝ JAZYK 
T2 

Cílem je připomenout si 
německou výslovnost a 
naladění se na němčinu 

 

● Opakování - jazykolamy 
● Čtení vět z deníku - čtení textu 
● Skupinové aktivity - ústní opakování 

➔ Zopakuji správně alespoň dva jazykolamy 
➔ Věty z deníku jsem četl/a 
➔ Ve skupině jsem pracoval/a 

 



 

PŘÍRODOPIS 
T2 

Připomenu si základní 
informace o rostlinných 

orgánech. 
Seznámím se se stavbou a 

funkcí květu. 

Opakování - rostlinné orgány 
Nová látka - květ - PŘINESU SI NA HODINU KVĚT 

Dokážu vlastními slovy popsat funkci, stavbu a uvádím 
příklady využití kořenu, stonku a listu. 
Popíšu stavbu a funkci květu.  

DĚJEPIS 
T2 

Zjistím základní informace o 
prvních doložených 

Přemyslovcích 

První Přemyslovci - Bořivoj, Ludmila, Vratislav, Václav, Boleslav I. Poznal/a jsem život a význam prvních přemyslovských 
knížat i některých jejich manželek 
Znám legendy o českých světcích Ludmile a Václavovi 
Uvědomil/a jsem si, jak vzrostl význam českého státu za 
knížete Boleslava 

ZEMĚPIS 
T2 

Asie - fyzická geografie 
Tvorba map 

Poloha, reliéf, vodstvo Asie 
Tvorba map - náležitosti mapy 

Popíšu polohu Asie na Zemi a přirozenou hranici Asie s Evropou 
a s Afrikou 
Na mapě vyhledám a pojemnuji poloostrovy, zálivy, ostrovy a 
souostroví, pohoří, pouště a znám nejvyšší horu světa. 
Na mapě vyhledám a pojmenuji největší vodní toky Asie, jezera, 
přehrady, moře a oceány. 
Vyjmenuji všechny náležitosti mapy, plánu a popíšu jejich 
význam 
 

FYZIKA 
T2 

Stručně si projdeme učivo z 7. třídy, které jsme brali v rámci domácí 
vyuky. Donést si sešit/zápisy z tohoto období! 

 

CHEMIE 
T2 

Rozeznám látky od těles. 
Seznámím se s prací s 
chemickými látkami. 

Látky a tělesa, bezpečná práce s nimi Vysvětlím rozdíl mezi látkou a tělesem. 
Vím, jak bezpečně pracovat s chemickými látkami. 
Rozumím významu piktogramů na chemických látkách. 

 



 

INFORMACE PRO RODIČE 
T2 

Přihlašování na kroužky bude spuštěno na odkazu http://krouzky.bezkysliku.cz/ od neděle 13.9 do neděle 20.9. Některé kroužky 
mají svoji kapacitu účastníků, tedy může se stát, že kvůli obsazenosti už nebude možné se přihlásit. O termínu zahájení kroužků 
Vás budeme dle aktuální situace informovat.  

23. 9. v 9:30 se budeme fotit - celotřídní fotka, jako náhrada za fotku z konce školního roku 2019/2020. Jedná se pouze o 
celotřídní fotku, skupinky nebudou možné. 

Hromadné třídní schůzky, které bývají pravidelně na začátku každého školního roku, kvůli opatřením nebudou. Dostanete 
hromadný mail s podrobnými informacemi ohledně letošního školního roku. 

 

 

 
 
 
 

 

http://krouzky.bezkysliku.cz/

