
 

TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 16. - 20. 11. 2020 
 

8. TŘÍDA  
 

 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T11 

ověření znalostí: pondělí 16. 11. 
pravopis 

 
videohovor:  

---  
konzultace: kdykoliv dle 

potřeby 
 

Vedlejší věty příslovečné přípustkové a podmínkové  
 
Opakování pravopisu - objeví se v učebně v pondělí v 11:15. 
 
Prezentace knih (čtenářský list):  
27. 10. Viktorie Kratochvílová, Sára Weiglová 
3. 11. Adriana Kosová, Eliška Žáková 
10. 11. David Urban, Kateřina Klusáková 
17. 11. Martina Matoušková, Adam Daněk 

Seznámil/a jsem se s posledními druhy VV: příslovečnými 
přípustkovými a podmínkovými, vím, jak se na ně zeptám, 
znám nejčastější spojovací výrazy, kterými jsou uvozeny. 
Procvičuji druhy VV v PS. 
Zopakuji si pravopis a vyznačím v textu chyby. 
Práci jsem včas odevzdal/a. 
 
 

MATEMATIKA 
T11 

ověření znalostí: středa 18.11. 
videohovor: 16.11. 
konzultace20 .11. 

Druhá mocnina desetinných čísel a zlomků 
 
Online hodina bude v pondělí 16. 11. v 9:20 
 
Ověření znalostí - středa 18. 11. ve 12:05 - počítání s mocninami 
celých čísel - to co jsme počítali minulý týden PS str. 12 a 13. 
prostřednictvím formuláře v učebně. 

● zúčastnil/a jsem se online výuky 
● vypracoval/a jsem úlohy v učebně 
● ověřil/a jsem své znalosti 

 
● bez chyby počítám mocniny zlomků a desetinných čísel 

ANGLICKÝ JAZYK 
T11 

ověření znalostí: 19. 11. 10:25 
videohovor: 19. 11. 10:25 

konzultace dle domluvy přes 
mail 

Will test 
Adjectives and adverbs 

Future 
Zadání najdete v google učebně. 

Ověřuji si schopnost tvorby anglických vět o budoucnosti 
pomocí slovesa “will”. 

Správně užívám anglická přídavná jména a příslovce. 



 

 

NĚMECKÝ JAZYK  

T 11 

OVĚŘOVÁNÍ  ZNALOSTÍ – NE 

4.VIDEOHOVOR 

ST 8:25-9:20 

 

Podrobné zadání samostatné práce v GC - ZADÁNÍ TP 11. 

4. Videohovor ve středu od 8:25 připrav si: 

pracovní sešit 

fix 

čistý list papíru 

pastelky čzm 

➔   Pracoval/a jsem podle zadání v GC. 

➔   Cvičení v PS mám hotová. 

➔   Zapojuji se při videohovoru, hodnotím svoji práci. 

PŘÍRODOPIS 
T11+12 

Savci - prezentace - sdílení, studování, poskytnutí zpětné vazby 
Zadání úkolu v učebně Přírodopis 8 

-> poskytuji efektivní zpětnou vazbu spolužákům 
-> stručně charakterizuji prezentované skupiny savců a 
uvádím min. 1 zástupce každé skupiny 

DĚJEPIS 
T11 

ověření znalostí: ne 
videohovor: 18. 11. 11:15 

konzultace dle domluvy přes 
mail 

Lucemburkové na českém trůnu 
Zadání na tento týden najdete v google učebně. 

Popíši základní fakta o vládě Lucemburků v Čechách. 

ZEMĚPIS 
T11 

Regiony Evropy 
 
během víkendu se Vám  v učebně objeví další úkol na 14 dní - bude 
se jednat o skupinovou práci 

● splnil/a jsem úkoly v učebně 
● zúčastnil/a jsem se skupinové práce 

FYZIKA 
T11 

Energie - pohybová a polohová - materiály v učebně (google  



 

 

classroom) včetně pokynů 

CHEMIE 
T11 

Ověřování znalostí: ano, ve čt 
19. 11. v 9:20 

 

Test - voda, vzduch 
● materiály ke studiu - učebnice str. 22-27 + zhlédnuté 

dokumenty 
 

Ověřil/a jsem si znalosti v testu (čt 19. 11.) 

VÝCHOVY 
T11 

OV - Fáze lidského života 
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) 
VV11: Úkol: Na rovnou plochu stolu (nebo třeba tác, pekáč, víko krabice od bot ) nasypte mouku či krupici nebo jemný 
písek. Rovnoměrně rozprostřete. Prstem, nebo dostupným nástrojem  do připravené vrstvy kreslete jakýkoli vzor. 
Inspirace: Jim Denevan (nar. 1961): Americký umělec. Sand-art jej napadl při surfování a pohledu na prázdné pláže. Jeho 
kresby hráběmi a tyčí mají dočasný a také duchovní charakter. 
Pokud potřebuješ inspiraci, dej do vyhledávače umělcovo jméno, najdeš obrázky i videa.  
Pošli foto na: pospisilova@zs-deblin.cz 

Těším se na vaše nápady! :) 
 
VP11 - S pozorností a porozuměním si pročti v PS “Vyber si střední školu” strany 41-45. Vypracování úkolu ze strany 42 nechám na 
tobě a tvojí potřebě si cíl zapsat. Úkol ze strany 44 měj prosím hotový (mapuj týden 16.-22.11.). 
 

INFORMACE PRO RODIČE 
T11 

 
17. 11. - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii 

Třídní schůzky: 

Vážení rodiče, vzhledem k opatřením proti šíření onemocnění 
Covid-19 se neuskuteční klasické třídní schůzky. Pokud máte dotaz 
na vzdělání Vašeho dítěte, kontaktujte prosím přímo vyučující 
daných předmětů. Koncem příštího týdne by se měl v Edookitu 
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objevit sloupeček s čtvrtletním hodnocením (buď formou známky 
nebo formou komentáře). 

 

   


