
 

TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 9. - 13. 11. 2020 
 

8. TŘÍDA  
 

 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T10 

videohovor:  
Út 9:20-10:05 

konzultace: kdykoliv dle potřeby 
 

Sloh - inzerát: Volba povolání  
Všechna práce je zadána v učebně Český jazyk 8. třída v google            
classroom, najdete tam všechny potřebné informace. Odkaz na        
videokonferenci najdete v učebně. 

Na základě rozhovoru, který jsem pořizoval/a v rámci úkolu 
do předmětu Volba povolání, jsem zpracoval/a  inzerát na 
tuto pracovní pozici. Zkusil/a jsem  na webu vyhledat, jak 
takový 
pracovní inzerát může vypadat a co by zde nemělo chybět. 
Práci jsem včas odevzdal/a. 
Zúčastnil/a jsem se videokonference. 
 

MATEMATIKA 
T10 

ověření znalostí: ne 
videohovor: 11.11. 
konzultace 13.11. 

Druhá mocnina celých čísel - co je to mocnina, mocniny čísel 1 - 20 
 
-počítání s mocninami 
 
-videohovor (dobrovolný) jako náhrada za pondělí 11. 11. ve 12:10 

● 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 
● bez chyby počítám s mocninami 

ANGLICKÝ JAZYK 
T10 

ověření znalostí: ne 
videohovor: 12. 11. 10:25 

konzultace dle domluvy přes 
mail 

TV programmes 
Stories 
Future 

Zadání najdete v google učebně. 

Opakuji si různé způsoby vyjádření budoucího času v 
angličtině. 

Rozumím příběhům vyprávěným v anglickém jazyce. 



 

 

NĚMECKÝ JAZYK  

T 10 

OVĚŘOVÁNÍ  ZNALOSTÍ – NE 

3. VIDEOHOVOR 

ST 8:25-9:20 

VIDEO-KONZULTACE  

 DLE DOMLUVY 

  

1. ÚT – Přepiš z učebnice tabulku Gramatika s. 42. 

2. ÚT – Vypracuj v PS s. 35. 

3. ST – 3. Videohovor nachystej si PS, UČ., sešit a zčm – pastelky. 

 

 

 “Osvěžující “ video: https://www.goethe.de/de/spr/ueb/24h.html 

  

➔   Přepsal/a jsem tabulku a doplnil členy určité. 

➔   Cvičení v PS mám hotová. 

➔   Zapojuji se při videohovoru, posílám zpětnou  vazbu – 

zadání v GC. 

PŘÍRODOPIS 
T10 

Savci - prezentace 
Zadání úkolu v učebně Přírodopis 8 

-> procvičil/a jsem si tvorbu kvalitních prezentací dle 
zadaných kritérií 
-> dozvěděl/a jsem se spoustu nových informací o jedné ze 
skupin savců 
-> nahrál/a jsem prezentaci na stream v učebně Přírodopis 8 
do neděle 15.11. 

DĚJEPIS 
T10 

ověření znalostí: ne 
videohovor: 11. 11. 11:15 

konzultace dle domluvy přes 
mail 

Objevné plavby 
Poslední Přemyslovci 

Zadání na tento týden najdete v google učebně. 

Rozumím důsledkům objevných plaveb v 15. a 16. století. 
Popíši základní fakta o posledních přemyslovských 

vládcích. 

ZEMĚPIS 
T10 

Evropské státy - prezentace 
postup naleznete v učebně, prosím dodržujte termín odevzdání 

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



 

 

(12.11.) 

FYZIKA 
T10 

Ve středu v rámci hodiny 10:25-11:10 píšeme TEST - Práce a 
výkon - 

 V úterý v rámci hodiny si učivo zopakuj a pokud něco nejasného 
napiš! 

 

CHEMIE 
T10 

 

Směsi - vzduch 
● Zadání v nové učebně google classroom Chemie 8 
● Odpovědi zadaného kvízu nejpozději do čtvrteční půlnoci. 
● učebnice str. 22-24 

 

Zhlédl/a jsem díl NEZkreslené vědy a odpověděl/a na 
otázky nejpozději do čtvrteční půlnoci -> 
-> vlastními slovy popíši složení vzduchu a základní 
vlastnosti prvků a plynů, které mají ve vzduchu nejvyšší 
zastoupení (vím, které to jsou :-) ) 

VÝCHOVY 
T10 

OV - Asertivní jednání - vyplním krátký dotazník, poté si přečtu přidaný materiál a vyplním opakovací kvíz 
HV  - do 18.12. vypracuji prezentaci na téma, které jsem si zvolil/a ještě ve škole a pošlu ji na adresu: kolegarova@zs-deblin.cz  
(pokud si nepamatujete vaše téma, napište mi prosím na mail) 
VV: Některé "stinné stránky" mohou být i veselé.  Hrajte si s nečekanými tvary stínů každodenních předmětů a dotvořte je 
jednoduchou kresbou. (Nesvítí-li , použijte ) 

Inspirace: Vincent Bal: Belgický filmař a ilustrátor pracuje se stíny každodenních předmětů odpočívajících na slunci a 
vytváří z nich překvapivé situační kresby. 

Pošli foto na pospisilova@zs-deblin.cz Pokud potřebuješ inspiraci, dej do vyhledávače umělcovo jméno. Těším se na vaše 
nápady! :) 
VP10 - Udělejte si test na průzkum vašich silných stránek http://www.testmojeplus.cz/  
 

INFORMACE PRO RODIČE 
T10 

 

mailto:kolegarova@zs-deblin.cz
mailto:pospisilova@zs-deblin.cz
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