
 

TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 23. - 27. 11. 2020 
 

8. TŘÍDA  
 

 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T12 

ověření znalostí: ne 
videohovor:  

úterý  
konzultace: kdykoliv dle 

potřeby 
 

Tvarosloví: Slova přejatá - pravopis a výslovnost 
 
Prezentace knih (čtenářský list):  
27. 10. Sára Weiglová 
3. 11. Adriana Kosová 
24. 11. Davča W., Naty 

Učím se pravopis a výslovnost cizích slov, hledám významy 
cizích slov ve SSČ a SCS. 
Vypracoval/a jsem úkoly v PS. 
Zúčastnil/a jsem se MEETu. 
 
 

MATEMATIKA 
T12 

ověření znalostí: pátek 27.11. 
videohovor: 23.11. 
konzultace 27 .11. 

Druhá mocnina desetinných čísel a zlomků -pokračování 
 
Online hodina bude v pondělí 16. 11. v 9:20 
 
Ověření znalostí - pátek 27. 11. ve 12:05 - počítání s mocninami 
desetinných čísel a zlomků - prostřednictvím formuláře v učebně. 
 
Následovat bude ve 12:45 povinná konzultace - řekneme si výsledky, 
domluvíme se na nadcházející týden. 

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

 
● bez chyby počítám mocniny zlomků a desetinných číse 
● bez chyby počítám se vzorcem (a + b)  2

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
T12 

ověření znalostí: 27. 11. 8:25 
videohovor: 26. 11. 10:25 

konzultace dle domluvy přes 
mail 

be going to  test 
Adjectives and adverbs 

Zadání najdete v google učebně. 

Ověřuji si schopnost tvorby anglických vět o budoucnosti 
pomocí výrazu “be going to”. 

Správně užívám anglická přídavná jména a příslovce. 



 

 

NĚMECKÝ JAZYK  

T 12 
OVĚŘOVÁNÍ  ZNALOSTÍ – NE 

5.VIDEOHOVOR 
ST 8:25-9:20 

KONZULTACE ON-LINE I VE ŠKOLE PO 

DOMLUVĚ 

Podrobné zadání samostatné práce v GC - ZADÁNÍ TP 12. 

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

učebnici, fix,čistý list papíru,pastelky čzm. 

➔   Pracoval/a jsem podle zadání v GC. 

➔   Vytvořil/a jsem věty s neurčitým členem. 

➔   Zapojuji se při videohovoru. 

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 
T12 

ověření znalostí: ne 
videohovor: 25. 11. 11:15 

konzultace dle domluvy přes 
mail 

Poslední Lucemburkové na českém trůnu 
Zrod husitství a husitské války 

Zadání na tento týden najdete v google učebně. 

Popíši základní fakta o vládě posledních dvou Lucemburků 
v Čechách. 

Popíši význam osobnosti Mistra Jana Husa 
Stručně hovořím o husitských válkách 

ZEMĚPIS 
T12 

Regiony Evropy 
 
V učebně máte úkol na 12 dní - bude se jednat o skupinovou práci 

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

FYZIKA 
T12 

Účinnost - materiály v učebně (google classroom) včetně pokynů  

CHEMIE 
T12 

Ověřování znalostí: ne 

Rozdělení chemických prvků 
● zadání úkolu v učebně Chemie 8 
● učebnice str. 46-47 

Přečetl/a jsem si kapitolu v učebnici, vytvořil/a zápis a teď 
už -> rozdělím chemické prvky podle: 



 

 

konzultace: kdykoliv dle 
potřeby (stream, WhatsApp) 

 

 ● skupenství 
● výskytu 
● vlatností 

-> připomněl/a jsem si učivo fyziky - fyzikální vlastnosti 
látek 

VÝCHOVY 
T12 

OV - Druhy citů 
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). Děkuji těm, kteří už odevzdali :) 
 
VV T12: Úkol: Prohledejte šuplíky v kuchyni a zkuste si chvíli hrát. Z kuchyňského náčiní vytvoř zajímavé zátiší (obličej, zvíře, rostlina, cokoliv Tě 
napadne). Vyfoť, dej mu klidně i název a pošli na: 

pospisilova@zs-deblin.cz 

Inspirace: Belgický umělec Jean Francois de Witte tvoří vtipné hry s kuchyňským náčiním. Pokud potřebuješ nápovědu, dej do vyhledávače umělcovo 
jméno. 

Těším se na vaše nápady! :) 
 
VP12 - Kdo jste nezvládl, dodělejte si úkol z minulého týdne (str. 44). Druhý úkol na Vás čeká na straně 53 a 54. Zkus si pro sebe a pro 
tenhle pracovní sešit najít alespoň chvilku klidu k přemýšlení, jak se vidím. 
 

INFORMACE PRO RODIČE 
T12 

 
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 
objevit sloupeček s čtvrtletním hodnocením (buď formou známky 
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nebo formou komentáře). 

 

   


