
 

TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 30. 11. - 4. 12. 2020 
 

8. TŘÍDA  
 

 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T13 

 
 

Tvarosloví: Slova přejatá - pravopis a výslovnost - zopakování,         
druhy VV - společné zopakování 
 
Prezentace knih (čtenářský list):  
27. 10. Sára Weiglová 
3. 11. Adriana Kosová 
24. 11. Davča W., Naty 
1. 12. Pavel a Martin 

Zopakoval/a jsem si pravopis a výslovnost cizích slov, najdu 
významy cizích slov ve SSČ a SCS. 
Společně s ostatními jsem si zopakoval/a a připomněl/a 
druhy VV.  
Mám hotovou všechnu práci v PS, která měla být splněna po 
dobu distanční výuky. 
 
 

MATEMATIKA 
T13 

 

Druhá mocnina desetinných čísel a zlomků -pokračování 
 
Zkontrolujeme si příklady v pracovním sešitu, budeme propočítávat 
příklady na mocniny. 

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

 
 

● bez chyby počítám příklady s mocninami 

ANGLICKÝ JAZYK 
T13 

ověření znalostí: 3. 12. 
videohovor: ne 

Adjectives and adverbs 
Have to and Must 

Správně užívám anglická přídavná jména a příslovce 
Vyjadřuji v angličtině správně, že něco musím. 



 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T 13 
Cíl 

●  opakování  určitého a 
neurčitého členu 

● tvoření otázek a 
odpovědí 

● rozkaz 
 

●     Procvičujeme pravidlo používání derXein, dieXeine, 
dasXein. 

●  Tvoříme jednoduché otázky a odpovědi. UČ s. 43,44. 
 

● Seznamujeme se s rozkazovacím způsobem. 

➔   Používám pravidlo pro členy určité a neurčité. 
➔   Otázky i odpovědi tvořím správně. 
➔   Poznám a rozumím rozkazu. 

  
➔ V úterý, možná půjdeme mluvit ven, prosím 

o vhodné - dostatečné oblečení!  
MW 

PŘÍRODOPIS 
T13 

Savci  
● Zpětná vazba k distanční výuce 
● Skupiny savců, na které nebyly prezentace 

-> vlastními slovy charakterizuji jednotlivé skupiny savců, 
uvádím jejich zástupce 

DĚJEPIS 
T13 

ověření znalostí: ne 
videohovor:ne 

Husitské války 
Doba pohusitká 

Zadání na tento týden najdete v google učebně. 

Stručně hovořím o husitských válkách. 
Zhruba popíši dění v českých zemích po husitském období. 

ZEMĚPIS 
T13 

Regiony Evropy 
Budeme si ve třídě vzájemně představovat své práce 

● mám dokončenou skupinovou práci 
● představil/a jsem ji ve třídě 

FYZIKA 
T13 

V úterý zopakujeme učivo energie a účinnost a ve středu píšeme 
TEST 

 

CHEMIE 
T13 

Ověřování znalostí: ne 
konzultace: kdykoliv dle 

potřeby (stream, WhatsApp) 
 

Chemické prvky - Nekovy, seznámení s periodickou tabulkou 
prvků 

● vodík, kyslík 
● učebnice str. 48-50 

 

-> Vím, co to je periodická tabulka prvků - podle čeho jsou 
prvky řazeny, jak jsou značeny 
 -> charakterizuji prvky vodík a kyslík - vlastnosti, využití, 
rizika, získávání/výroba 



 

 

 
 
 
 

 

VÝCHOVY 
T13 

OV - Sebepoznávání - moje klady a zápory 
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 :) 
 
 
VP13 - Mějte prosím s sebou své zpracované domácí úkoly za dobu distanční výuky. 
VV 13 - Vezměte si na hodinu svůj rozpracovaný komiks (návrhy, skicy) a černý tenký fix. Budeme v práci pokračovat. 
 

INFORMACE PRO RODIČE 
T13 

V pondělí se sejdeme v 8:00 ve škole. Proběhne seznámení s našim novým panem učitelem Mgr. Václavem Macháčkem. 
 
Výuka po celý týden probíhá podle rozvrhu, volitelné předměty se budou střídat tak, jak jsme zažili před zavřením školy, tzn. celá 
třída má společně jeden volitelný předmět, který se mění každý týden (rozpis budete mít opět ve třídě). 
Na obědy budeme chodit také podle rozpisu. 
 
Prosím mějte s sebou roušky, musíme je mít nasazené po celou dobu výuky. 

 

mailto:kolegarova@zs-deblin.cz

