
 

TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 11. - 15. 1. 2021 
 

8. TŘÍDA  
 

 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T18 

ověřování znalostí: pátek 15. 1. 
v 10:25 se objeví v učebně - 
skloňování obecných jmen 
přejatých a cizích vlastních jmen 
videohovor: 
út 8:25-9:10 
konzultace: 
út 9:20-10:05 
 

 

Tvarosloví: Slovesný rod a vid 
práce je zadána v učebně GC 
 

Naučil/a jsem se určovat další slovesné kategorie - rod a vid. 
Rozliším rod činný a trpný, uvedu správný příklad. Vím, co je 
vidová dvojice a znám rozdíl mezi videm dokonavým a 
nedokonavým. 
Zopakoval/a jsem si skloňování obecných jmen přejatých a 
cizích vlastních jmen, napsal/a jsem test. 

MATEMATIKA 
T18 

ověřování znalostí: -ANO 
videohovor: 
pondělí 9:20,  
čtvrtek 11:15,  

pátek 12:05 
 

PYTHAGOROVA VĚTA 
 
Opakování - Termín pololetky je pátek 15. 1. Zveřejněna bude až v 
samotný pátek. Bližší info najdete v učebně. 

● Vypracoval/a jsem pololetní práci 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
T18 

ověření znalostí:. 

Project 3 
Present simple and present continuous 

Seznamuji se s novou učebnicí 
Připomínám si užívání přítomných časů 



 

 

videohovor: 
čtvrtek 14. 1. 10:25 

NĚMECKÝ JAZYK 
T18 

 
Ověření znalostí: ano-středa 
Videohovor: středa 8:25-9:10 
Konzultace po domluvě i 
osobně ve škole. 
 
 
 
 

 
 

●  PODROBNÉ ZADÁNÍ TP 18 V GC 
●  Znalost nových slovíček v PS s. 51.- první celý sloupec, ve 

středu na Videohovoru. 
● Slovesa spielen, tanzen, machen, basteln…, časujeme spolu. 
● Pracujeme ve skupině v on-line prostředí. 

 

➔ Ověřím si, že slovíčka znám na Videohovoru.. 
➔ Spoluvytvářím a používám přehled časování sloves. 
➔ Aktivně jsem se zapojil/a do skupinové práce. 

 

  

PŘÍRODOPIS 
T18 

ověření znalostí: čt 14.1. - 
etologie, biomy 
Videohovor: - 

Savci 
Út 12. 1. - odevzdání mapy biomů 
Čt 14. 1. - test na etologii a biomy v GC 
 

-> charakterizuji a na mapě světa lokalizuji základní biomy 
-> uvedu u každého biomu alespoň 3 zástupce savců, kteří 
tu žijí 
-> znám druhy chování u savců a uvádím jejich příklady 

DĚJEPIS 
T18 

ověření znalostí: ne 
videohovor: středa 13. 1. 11:25 

Renesance a Humanismus 
Třicetiletá válka 

Zadání na tento týden najdete v google učebně. 

Seznamuji se s nejvlivnějšími umělci renesance a 
humanismu a jejich díly 

Poznávám význam třicetileté války pro české země i celou 
Evropu. 

ZEMĚPIS 
T18 

ověření znalostí: ne 
videohovor: středa 12:05 

Hustota osídlení Evropy 
 ● vyjmenuji oblasti v Evropě s velmi hustou a velmi nízkou 

hustotou osídlení, vysvětlím důvod. 
 



 

 

 
 

FYZIKA 
T18 

 
 
 

Kalorimetrická rovnice, vedení a šíření tepla 
podklady budou v učebně - classroom 

ÚT - 10:25-11:10 - Hodina proběhne online formou 
odkaz pro připojení dostanete před hodinou do školního mailu či na 

stream učebny. 
 
 

 
 

 

CHEMIE 
T18 

Ověřování znalostí: út 12.1. - 
halogeny, uhlík 

Videohovor: Čt 14.1. 2. hod 
(učebna Ch) 

konzultace: kdykoliv dle 
potřeby (stream, WhatsApp) 

 

Chemické prvky - Nekovy 
● síra, fosfor - probereme společně na on-line hodině ve 

čtvrtek, uč. a sešity, prosím, s sebou k počítači 
● procvičujte značky prvků prvních 3 period 

 
 

 -> charakterizuji prvky uhlík, fluor, chlor, brom, jód, - 
vlastnosti, využití, rizika, získávání/výroba 
-> zopakoval/a jsem si prvky prvních 3 period 

VÝCHOVY 
T19 

OV18 - Fungování trhu 
 
 
VP19 -  Vytvořte svůj osobní brand (značku). Zadání najdete v Google classroom. Úkol bude hodnocen. 
 
VV 18: dobrovolný úkol: Vymáčkni se! Budeš potřebovat: Pikao, Piknik, Jesenku nebo zubní pastu, bílý nebo barevný papír A4, 
tempery, vodovky, pastelky (dle  možností). Inspiruj se malbou Vladimíra Skrepla, která se vyznačuje nespoutaným a 
spontánním projevem.  
Postup: Nejprve si podmaluj papír temperami, vodovkami nebo pastelkami a vytvoř barevnou plochu - základ pro tvoje dílo.                  
Barvu v tubě nahradíš právě Pikaem, Piknikem, Jesenkou či zubní pastou. Vymačkávej hmotu přímo z tuby na papír. Vytvářej z                    

https://www.google.com/search?q=vladim%C3%ADr+skrepl&sxsrf=ALeKk03kU6lyE6W5_7evf1lQ3kPvwDW1Ug:1610094557859&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjv0rPR9YvuAhWDwAIHHYeLASkQ_AUoAXoECAQQAw&biw=1536&bih=666


 

 

 
 
 
 

 

ní linky, tvary, fleky, které ti mohou připomínat tvář, zvíře, věc… Maluj uvolněnými gesty, ponoř se do samotného procesu a                    
užívej si ho!!!:-) 
 
Pošli foto na hortova@zs-deblin.cz 
Těším se na Vaše vymáčknutí!:-)  
 

INFORMACE PRO RODIČE A 
ŽÁKY 
T18 

 

mailto:hortova@zs-deblin.cz

