
 

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

8. TŘÍDA  
 

 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T14 

 
konzultace: kdykoliv skrz 

e-mail nebo messenger, popř. 
MEET 

 
 

Tvarosloví: Skloňování obecných jmen přejatých 
práci jsme zadali na páteční hodině, najdete ji také v učebně 
 
 

Správně skloňuji obecná jména přejatá. 
Zopakuji si jazykový rozbor a pravopis. 
Pracuji s Internetovou jazykovou příručkou (ASCS). 
Všechnu zadanou práci budu mít hotovou a donesu ji do 
školy. 
Když něčemu nerozumím, domluvím si konzultaci. 
 

MATEMATIKA 
T14 

 

Druhá odmocnina celých čísel 
- pracovní sešit str. 17 
- online hodina pro zájemce proběhne ve středu ve 12:05 

 

● poznám odmocninu, vysvětlím pojem odmocnina 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
T14 

ověření znalostí: 3. 12. 
videohovor: Pondělí 7. 12. 

12:05 

Culture - film and theatre 
Unit 6 revision 

Hovořím anglicky o svých oblíbených filmech a divadelních 
představeních. 

Opakuji si učivo 6. lekce. 

NĚMECKÝ JAZYK 
T14 

Ověření znalostí: NE 
Videohovor: středa 8:25-9:10 

● ·        Zadání je v GC. 
● ·        Videohovor ve středu 8:25-9:10 «    Vytvořil/a jsem přání a rozkazy i s ilustrací. 

«    Aktivně jsem se zapojil/a do videohovoru. 



 

 

  

PŘÍRODOPIS 
T14 

Savci  
● Skupiny savců, na které nebyly prezentace - primáti 
● uč. str. 36 - 38 
● Zadání úkolu v Google učebně 

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

DĚJEPIS 
T14 

ověření znalostí: ne 
videohovor:ne 

Jiří z Poděbrad a jeho doba 
Zadání na tento týden najdete v google učebně. 

Stručně hovořím o osobnosti a významu Jiřího z Poděbrad. 

ZEMĚPIS 
T14 

Západní Evropa - skupinová práce 
zadání je v učebně 

● mám dokončenou skupinovou práci 
 

FYZIKA 
T14 

Jednoduché stroje - páka a kolo na hřídeli 
Podklady najdeš v učebně classroon 

 

CHEMIE 
T14 

Ověřování znalostí: ne 
konzultace: kdykoliv dle 

potřeby (stream, WhatsApp) 
 

Chemické prvky - Nekovy, seznámení s periodickou tabulkou 
prvků 

● uhlík 
● učebnice str. 52 

Zadání úkolu v Google učebně  
Naučte se, prosím, značky prvních 10ti prvků - první 2 periody 
(=vodorovné řádky) 
 

 -> charakterizuji prvek uhlík - vlastnosti, využití, rizika, 
získávání/výroba 
-> Znám značky prvních 10ti prvků v PTP. 



 

 

 
 
 
 

 

VÝCHOVY 
T14 

OV - Myšlenkové operace a druhy paměti - první část 
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. 
VV14: dokončím si svůj komiks dle zadaných kritérií. 
 

INFORMACE PRO RODIČE 
T14 

 
 

mailto:kolegarova@zs-deblin.cz

