
 

TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 2. - 6. 11. 2020 
 

8. TŘÍDA  
 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T9 

videohovor:  
Út 9:20-10:05 

 

VV příslovečné měrové, příčinné a účelové  
Všechna práce je zadána v učebně Český jazyk 8. třída v google            
classroom, najdete tam všechny potřebné informace. Odkaz na        
videokonferenci Vám přijde den předem na gmail. 

Bezpečně poznám VH a VV, dokáži mezi ně správně doplnit 
interpunkci. 
Dokáži vlastními slovy popsat/charakterizovat a najít v textu 
VV podmětnou, předmětnou, přísudkovou, přívlastkovou, 
doplňkovou, přísl. místní, časovou a způsobovou. 
Seznamuji se s VV přísl. měrovou, příčinnou a účelovou 
(dokáži se na ně zeptat, znám spojovací výrazy), vyplním 
cvičení a včas ho odevzdám. 

MATEMATIKA 
T9 

ověření znalostí: ne 
videohovor: 2.11. 
konzultace 6.11. 

Prosím stavte se v pondělí 13:30 - 14:30 do školy vyzvednout 
pracovní sešity do matematiky (kdo nemůže v pondělí, domluvte 
se prosím individuálně s paní učitelkou Bajerovou - WhatsApp). 
 
Druhá mocnina celých čísel - co je to mocnina, mocniny čísel 1 - 20 

● vyzvedl/a jsem si pracovní sešit do matematiky 
● zúčastnil/a jsem se online výuky 
● vypracoval/a jsem úlohy v učebně 

 
● rozumím pojmu druhá mocnina čísla 
● z paměti znám druhé mocniny čísel 1 - 20 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
T9 

Future in English 
TV 

Online hodina proběhne ve čtvrtek 5. 11. od 10:25. Odkaz na meet 
najdete v učebně (pozvánky jsem vám již poslal). 

Zadání na tento týden najdete též v google učebně. Nejpozději v 
úterý 3. 11. 

Mluvím v angličtině o budoucnosti 

 



 

NĚMECKÝ JAZYK 

T9 

OVĚŘOVÁNÍ A SEBE/HODNOCENÍ 
ZNALOSTÍ 

VIDEOKONFERENCE ST 8:25 - 9:10 

POMNI ZKRATKU GC 
Googleclassroom! 

«    Veškerá zadání i odkazy najdeš i v GC! 

 «    ÚT- Zadání na GC.  Doplň věty a pošli k hodnocení přes GC. 

«    ÚT - (3x) si přečti první sloupeček PS 42. 

«    ST - 2. Videokonference nachystej si papír, sešit, pracovní sešit a 
vybavené pouzdro. 

 

 

★   Když si nevím rady, píšu včas o podporu. 
★ :) 
★ Dopsal/a jsem slova do vět  a poslal/a zpět. 

★ Přečetl/a jsem si třikrát nahlas nová slovíčka. 

★ Aktivně jsem mluvil/a, pracoval/a u Videokonference, 
poslal/a jsem důkaz o práci. 

PŘÍRODOPIS 
T9 

Vývoj a znaky savců 
● Zadání v nové učebně google classroom Přírodopis 8, kód 

r4c3nnl 
● Odpovědi zadaného kvízu nejpozději do čtvrteční půlnoci. 
● učebnice str. 8-9 

 
Doporučuji si tento týden udělat dvouhodinovku Př a dvouhodinovku 
Ch. 

Zhlédl/a jsem dokument a odpověděl/a na otázky nejpozději 
do čtvrteční půlnoci -> 
-> získal/a jsem povědomí o předcích savců a o prostředí, v 
kterém se vyvíjeli 
-> vyjmenuji hlavní znaky savců 

DĚJEPIS 
T9 

Vrcholný a pozdní středověk v Evropě 
Poslední Přemyslovci 

Online hodina proběhne ve středu 4. 11. od 11:15. Odkaz na meet 
najdete v učebně (pozvánky jsem vám již poslal). 

Zadání na tento týden najdete též v google učebně. Nejpozději v 
úterý 3. 11. 

Vyjmenuji několik zásadních událostí evropského 
středověku a vysvětlím, jak se změnil život lidí v pozdějších 

fázích středověku. 

ZEMĚPIS 
T9 

Evropské státy - prezentace 
postup naleznete v učebně, prosím dodržujte termín odevzdání 
(12.11.) 

● vypracoval/a jsem prezentaci  
● včas ji odeslal/a  

 



 

FYZIKA 
T9 

Práce a výkon - materiály v učebně (google classroom) včetně 
pokynů 

 

CHEMIE 
T9 

 

Směsi - voda 
● Zadání v nové učebně google classroom Chemie 8, kód 

mblnxwc 
● Odpovědi zadaného kvízu nejpozději do čtvrteční půlnoci. 
● učebnice str. 25-27 

 
Dporučuji si udělat tento týden dvouhodinovku Ch a dvouhodinovku Př. 
V nové učebně máš i zadání z předešlého týdne, které má termín 
odevzdání v pondělí 2. 11. 

Zhlédl/a jsem díl NEZkreslené vědy a odpověděl/a na 
otázky nejpozději do čtvrteční půlnoci -> 
-> zdůvodním, proč je voda řazena mezi směsi 
-> vlastními slovy popíši velký i malý koloběh vody 
(hydrologický koloběh) 
-> vlastními slovy stručně popíši fungování ČOV 
 

VÝCHOVY 
T9 

OV - Řešení konfliktů - vyplním krátký dotazník, poté si přečtu přidaný materiál a podívám se na video 
HV - trénuji zpěv písně Vance Joy - Riptide - https://www.youtube.com/watch?v=lYoWuaw5nSk 
VV - zkus splnit tento výtvarný úkol. odkaz: https://gvuo.cz/data/files/8ffcc663a81e1f1024614eb03221033a_19_kotzmannova.jpg 
VP - dále pracuj na úkolu z T7 Rozhovor Proč dělají, to co dělají. Na tento úkol bude v TP10 navazovat úkol z českého jazyka. 
        - pro zábavu i načerpání nových informací se podívejte na videa o řemeslech, která Vás zajímají: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214726264-devatero-remesel/dily/ 

 
 

INFORMACE PRO RODIČE 
T9 

Vážení rodiče, žáci, 
na Edookit Vám došlo oznámení od paní zástupkyně ohledně změny školních mailů a zavedení nové domény školy. 
Prosím neberme to jako další komplikaci v již tak složité situaci, ale jako krok k ochraně osobních údajů, kvůli kterému 
vše vzniklo. 
Též jste všichni obdrželi ode mě přístupové údaje k novým mailů. Prosím, přihlaste se co nejdříve a změňte si heslo!  
V PONDĚLÍ SE SEJDEME V 9:20 NA ODKAZE: (máte ho poslaný na nových i starých mailech) 
https://meet.google.com/lookup/bc7dyyxege 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lYoWuaw5nSk
https://gvuo.cz/data/files/8ffcc663a81e1f1024614eb03221033a_19_kotzmannova.jpg
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214726264-devatero-remesel/dily/
https://meet.google.com/lookup/bc7dyyxege


 

Probereme vše podstatné ohledně fungování nových adres, učeben. 

 

 
 
 
 

 


