
 

TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 1. - 5. 2. 2021 
 

8. TŘÍDA  
 

 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T21 

ověřování znalostí:  
pá 5. 2. 10:25 v učebně - slovesný 
rod a vid 
videohovor: 
út 8:25-9:10 
konzultace: 
kdykoli 
 

 

Tvarosloví: Slovesná třída  

Učím se poslední slovesnou kategorii, a to slovesné třídy a          
jejich vzory (sloveso správně zařadím ke třídě a vzoru). 
Připravím se a samostatně napíši test na slovesný rod a vid. 
Aktivně se účastním úterního MEETu a pracuji na jamu. 
Vypracuji a včas odevzdám příslušná cvičení. 

MATEMATIKA 
T21 

ověřování znalostí: -ANO 5.2. 
videohovor: 
pondělí 9:20,  
čtvrtek 11:15, 

pátek 12:05 

PYTHAGOROVA VĚTA - ověření znalostí v pátek v 
online hodině 
MOCNINY S PŘIROZENÝM MOCNITELEM - 
vybrané příklady v PS 34, 35, 36 

● Znám vzorec Pythagorovy věty 
● Používám je při výpočtech praktických příkladů 
● poznám třetí mocninu a odmocninu 
● počítám s třetí mocninou a odmocninou 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
T21 

ověření znalostí:. 
videohovor: 

čtvrtek 4. 2. 10:25 

Past Simple 
My life in the past 
Speaking English 

Připomínám si užívání minulého prostého času 
Vnímám a vytvářím mluvenou angličtinu 



 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T 21 

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

 
 

●  PODROBNÉ ZADÁNÍ V GC 
● Skupinová práce z minulého týdně/tvoření vět ve 3. osobě 

jedn. č.  – společná zpětná vazba. 
● Nová slovní zásoba PS s.51, jen přečtená slovíčka na 

Videohovoru. 
● Samostatná práce v PS s. 49/ 1,2,4. 

➔ Na Videohovoru ohodnotím svoji práci ve 
skupině. 

➔ Slovíčka se učím. 
➔ Mám hotová cvičení v PS. S. 49. 

PŘÍRODOPIS 
T21 

ověření znalostí: - 
Videohovor: v případě potřeby 

navážeme na úterní on-line 
chemie 

Evoluce člověka 
- zadání v GC 

 

Cíl na tento týden: 
-> jmenuji předchůdce člověka 
-> Vlastními slovy vysvětlím pojem hominizace a uvádím 
konkrétní změny na lidské kostře 
- > Vlastními slovy vysvětlím pojem sapientace 
 

DĚJEPIS 
T21 

ověření znalostí: ne 
videohovor: středa 3. 2. 11:15 

Vznik USA 
Francie před VFR 

Rusko v 17. a 18. století 
Zadání na tento týden najdete v google učebně. 

Popíši vznik Spojených států amerických. 
Stručně vysvětlím význam Ludvíka XIV., Petra Velikého a 

Kateřiny Veliké. 
 

ZEMĚPIS 
T21 

ověření znalostí: ne 
videohovor: středa 12:05 

Seznámení se s novým vyučujícím - na meetu se seznámíte s 
novým učitelem zeměpisu 
 

● seznámil/a jsem se na meetu s výukou pana učitele 
Macháčka 

 



 

 

 
 

FYZIKA 
T21 

 
 
 

Parní turbína 
podklady v učebně-classroom 

ST - 10:25-11:10 - online hodina  
odkaz pro připojení v učebně - classroom 

 
 

 
 

 

CHEMIE 
T21 

Ověřování znalostí: - 
Videohovor: uterý 2.2. 5. hod 

(učebna Ch8) 
konzultace: kdykoliv dle 

potřeby (gmail, WhatsApp) 
 

Chemické prvky - alkalické kovy a kovy alkalických zemin 
● zadání v GC 
● naučte se, prosím, značky 4. periody PO KOBALT 

 

Cíl na tento týden: 
-> charakterizuji prvky Li, Na, K, Mg, Ca - vlastnosti, 
využití, rizika, získávání/výroba 
-> umím značky prvků H - Co 

VÝCHOVY 
T21 

OV21 - Pokračování tématu 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 
 
VP21 - Představ si, že jste v deváté třídě a stojíte před rozhodnutím, na jaké Střední školy si podat přihlášku..Napište mi do 
dokumentu v Googleclassroom, o čem uvažujete, co se Vám honí hlavou. 
 

VV 21 - tento týden Vás čeká rychlý úkol. Vyfoť fotku, která vystihuje tvé momentální pocity (klidně na mobil). Nemám na mysli selfiečko, 
ale např. krajinu v té denní době, která právě bude tvé pocity dokonale vystihovat, barvy, jídlo, zvíře... prostě cokoliv, dej prostor svým 
pocitům. 

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


 

 

 
 
 
 

 

Na fotku se  budu těšit na e-mail: hortova@zs-deblin.cz 📸 

 
 

INFORMACE PRO RODIČE A 
ŽÁKY 
T21 

Od února (až do konce školního roku) budou mít žáci na výuku zeměpisu nového vyučujícího, a to pana učitele Mgr. Václava 
Macháčka. Pana učitele žáci znají ze školy, v naší třídě působí již od prosince jako druhý pedagog a žáci měli možnost se s ním 
osobně v prosinci setkat. 

mailto:hortova@zs-deblin.cz

