
 

TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 18. - 22. 1. 2021 
 

8. TŘÍDA  
 

 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T19 

ověřování znalostí: - 
videohovor: 
út 8:25-9:10 
konzultace: 
út 9:20-10:05 
 

 

Tvarosloví: Slovesný vid 
práce je zadána v učebně GC 
 

Vím, co je vidová dvojice a znám rozdíl mezi videm 
dokonavým a nedokonavým, uvedu správné příklady. 
Aktivně jsem se zúčastnil/a úterního MEETu a vypracoval/a 
příslušná cvičení. 
 

MATEMATIKA 
T19 

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

pátek 12:05 
 

PYTHAGOROVA VĚTA 
 
Opakování - Termín pololetky je nakonec pondělí 18. 1. ● Vypracoval/a jsem pololetní práci 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
T19 

ověření znalostí:. 
videohovor: 

čtvrtek 21. 1. 10:25 

Present simple and present continuous 
Speaking English 

Připomínám si užívání přítomných časů 
Vnímám a vytvářím mluvenou angličtinu 



 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T19 

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

 
 

●  PODROBNÉ ZADÁNÍ V GC 
● Opakujeme časování sloves, pracujeme s přehledem, který 

jste si vytvořili. 
● Samostatná práce ještě před videohovorem v UČ S. 51/4 b) 

přepiš do sešitu NJ 
● Co děláme rádi? Was machen wir gern? 

 

➔ Pracuji s přehledem nebo používám aplikaci pro 
časovaní sloves. 

➔ Samostatnou práci mám hotovou před meetem. . 
➔ Řeknu, co dělá ráda moje sestra (sie), moje rodina 

(wir), já (ich).  

PŘÍRODOPIS 
T19 

ověření znalostí:  
Videohovor: út 19.1. po hodině 

Ch dle domluvy 

Úvod do biologie člověka 
- zadání v GC T19a, T19b - otázka 

 

Cíl na tento týden: 
-> Vysvětlím názvy jednotlivých oborů zabývajících se 
člověkem 
Cíle na příští týden: 
-> Vlastními slovy vysvětlím pojem hominizace a uvádím 
konkrétní změny na lidské kostře 
- > Vlastními slovy vysvětlím pojem sapientace 

DĚJEPIS 
T19 

ověření znalostí: ne 
videohovor: středa 20. 1. 11:15 

Třicetiletá válka a období po ní 
Zadání na tento týden najdete v google učebně. 

Poznávám význam třicetileté války pro české země i celou 
Evropu. 

ZEMĚPIS 
T19 

ověření znalostí: ne 
videohovor: středa 12:05 

Skladba obyvatel Evropy 
 ● vyjmenuji jazykové skupiny a náboženství v Evropě 

 



 

 

 
 

FYZIKA 
T19 

 
 
 

ÚT - 10:25-11:10 - Hodina proběhne online formou - opakování 
na test 

odkaz pro připojení v  učebně-classroom 
ST - 10:25-11:10 - TEST - Teplo, kalorimetrická rovnice, přenos 

tepla - online formou 
 
 

 
 

 

CHEMIE 
T19 

Ověřování znalostí:  
Videohovor: uterý 19.1. 5. hod 

(učebna Ch8) 
konzultace: kdykoliv dle 

potřeby (stream, WhatsApp) 
 

Chemické prvky - kovy 
● Polokovy x kovy, vlastnosti kovů - probereme společně na 

on-line hodině v úterý, uč. a sešity, prosím, s sebou k 
počítači 

● Čt - Nejznámější kovy - zadání v GC 
● naučte se, prosím, značky 4. periody PO KOBALT 

 
 

 -> charakterizuji kovy Fe, Al, Cu, Zn, Pb, Sn, Hg - 
vlastnosti, využití, rizika, získávání/výroba 
-> naučil/a jsem se značky dalších 9 prvků 4. periody 

VÝCHOVY 
T19 

OV19 - Hospodaření státu 
 
HV19 - zaposlouchejte se do Dvořákova díla - Novosvětská (nejlépe se sluchátky) a zkuste si představit v jakém rozpoložení skladbu složil. 
Pak tuto informaci zkuste vyhledat. 
https://www.youtube.com/watch?v=tGloNIXBG8U&t=207s 
 
VP19 - V Google classroom najdete zadání pracovního listu. Roztřiď skupiny profesí. 
 

VV 19 - dobrovolný úkol: Vyraž ven a vytvoř jakoukoliv sněhovou/ ledovou sochu nebo objekt. Vypadá to, že materiálu je zatím dost :) 
Inspirace: Andy Goldsworthy - významný britský sochař, žijící ve Skotsku, představitel tzv. Land artu. Při tvorbě používá v přírodě nalezené 

https://www.youtube.com/watch?v=tGloNIXBG8U&t=207s


 

 

 
 
 
 

 

materiály a z nich se rodí objekty úzce spojené s místem vzniku tzv. site-specific.  
V odkazu najdeš fotogalerii jeho ledových a sněhových soch. 

https://aesthesiamag.wordpress.com/.../andy-goldsworthys… 
Pošli foto na: pospisilova@zs-deblin.cz 
Těším se na Vaše veledíla! :) 
 

INFORMACE PRO RODIČE A 
ŽÁKY 
T18 

 

https://aesthesiamag.wordpress.com/2017/12/31/andy-goldsworthys-ice-and-snow-ephemeral-sculptures/?fbclid=IwAR3j8_usGAjBIs6dErk1f454IT_l7JB2OGlqi_rc-CQTpF7qWzoMCBl6vLM
mailto:pospisilova@zs-deblin.cz

