
 

TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 14. 12. - 18. 12. 2020 
 

8. TŘÍDA  
 

 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T15 

 
 

Tvarosloví: Skloňování obecných jmen přejatých a cizích       
vlastních jmen 
 
 
 

Správně skloňuji obecná jména přejatá a učím se skloňovat 
cizí vlastní jména. 
Pracuji s Internetovou jazykovou příručkou. 
Všechnu zadanou práci budu mít hotovou a donesu ji do 
školy bude hodnocena. 

MATEMATIKA 
T15 

 

Druhá odmocnina desetinných čísel a zlomků 
- pracovní sešit str. 18, 20, 21 

 

● poznám odmocninu, vysvětlím pojem odmocnina 
● spočítám odmocniny celých čísel, desetinných čísel a 

zlomků 
● počítám s mocninami 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
T15 

ověření znalostí: pátek 18. 12. 
videohovor: 

Unit 6 revision 
Unit 6 revision test 

Opakuji si učivo 6. lekce. 

NĚMECKÝ JAZYK 
T15 

Rozkaz jako přání-opakování 
Zvyky v německy hovořících 
zemích 

● ·        Svou samostatnou práci z minulého týdne představuješ 
v úterý.  

● ·        Ve skupinové práci vytvoříte dle kritérií představení 
zvyku v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku.  

«    Vytvořená  přání a rozkazy i s ilustrací jsem donesl/a v 
úterý a obdržel/a jsem zpětnou vazbu.  

«    Aktivně jsem se zapojil/a do skupinové práce.  

  



 

 

PŘÍRODOPIS 
T15 

ověření znalostí: čt 17.12. - 
savci 

Savci 
 - zpracování mapy biomů - úterý 
- test na savce (učebnice + prezentace), dokončení mapy biomů - 
čtvrtek 

-> vlastními slovy charakterizuji jednotlivé skupiny savců, 
uvádím jejich zástupce 
-> charakterizuji a na mapě světa lokalizuji základní biomy 
-> uvedu u každého biomu alespoň 3 zástupce savců, kteří 
tu žijí 

DĚJEPIS 
T15 

ověření znalostí: ne 
videohovor:ne 

Jiří z Poděbrad 
Jagellonci 

Nástup habsburků 
Zadání na tento týden najdete v google učebně. 

Stručně hovořím o osobnosti a významu Jiřího z Poděbrad. 
Popíši krátce vládu Jagellonců v Českých zemích a jak u 

nás začala čtyřletsetá vláda Habsburků. 

ZEMĚPIS 
T15 

Zemědělství a průmysl v Evropě ● vyjmenuji největší průmyslové a 
zemědělské lokality v Evropě 

 

FYZIKA 
T15 

V úterý dobereme Jednoduché stroje -  
kolo na hřídeli a nakloněnou rovinu 

 
Ve středu píšeme TEST na Jednoduché stroje 

 

 

CHEMIE 
T15 

Ověřování znalostí: testík na 
značky prvků 

konzultace: kdykoliv dle 
potřeby (stream, WhatsApp) 

 

Chemické prvky - Nekovy, seznámení s periodickou tabulkou 
prvků 

● dusík, halogeny, síra, fosfor 
● učebnice str. 50-53 

 

 -> charakterizuji prvky dusík, fluor, chlor, brom, jód, fosfor 
a síra - vlastnosti, využití, rizika, získávání/výroba 
-> ověřil/a jsem si znalost prvních 10ti prvků v PTP 



 

 

 
 
 
 

 

VÝCHOVY 
T15 

OV15 - Myšlenkové operace a druhy paměti - druhá 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. 
VV15: Na hodinu Vv si přinesu svůj dokončený komiks. Zhodnotím si svou práci. 
 

INFORMACE PRO RODIČE A 
ŽÁKY 
T15 

Prosím žáky, aby do školy i ze školy chodili pouze vchodem od školního hřiště, nikolv od školky. Děkuji 
 
Konečně dorazily třídní fotky ze začátku tohoto roku, v pondělí Vám je předám:) 

 

mailto:kolegarova@zs-deblin.cz

