
 

TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 15. - 19. 2. 2021 
 

8. TŘÍDA  
 

 

PŘEDMĚT 
Cíl  

UČIVO HOTOVO 
Co budu mít uděláno 

ČESKÝ JAZYK 
T23 

ověřování znalostí: - 
videohovor: 
út 9:20 - 10:05 POZOR ZMĚNA 
času dle naší domluvy! 
konzultace: 
kdykoli 
 

 

Pravopis:  
psaní -i/-í, -y/-ý v koncovkách, předpony -s, -z, -vz a předložky           
s/se, z/ze; skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 

Zopakuji a upevňuji si pravopis.  
Aktivně se účastním úterního MEETu a pracuji na jamu. 
Vypracuji a včas odevzdám příslušná cvičení. 

MATEMATIKA 
T23 

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

pátek 12:05 

MOCNINY S PŘIROZENÝM EXPONENTEM - 
vybrané příklady v PS 35 - 39 ● poznám třetí mocninu a odmocninu 

● počítám s třetí mocninou a odmocninou 
● počítám mocniny, kdy je exponent číslo celé a větší 

jak 3 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
T23 

ověření znalostí:. 
videohovor: 

čtvrtek 18. 2. 10:25 

Past Simple - answering questions, finding information 
 

Speaking English - What I did last week 

Odpovídám na otázky v minulém prostém času. Hledám 
informace v textu pojednávajícím o minulost. 

Vyprávím o tom, co jsem podnikl/a během offline výuky. 



 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T 23 

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

 
 

 PODROBNÉ ZADÁNÍ V GC 
● Skupinová práce – společná zpětná vazba o minulém týdnu 
● Používáme nová slovíčka ze „žlutého off-line dne“ 

➔ Na Videohovoru ohodnotím svoji práci ve skupině. 
➔ Připravím si svoji práci z off-line týdne v NJ. 
➔ Sám/sama vytvořím a používám tabulku 

pozorování počasí. 

  

PŘÍRODOPIS 
T23 

ověření znalostí: - 
Videohovor: v případě potřeby 

navážeme na úterní on-line 
chemie 

Rasy člověka 
- zadání v GC 

 

Cíl na tento týden: 
● jmenuji 3 základní rasy člověka a stručně je 

charakterizuji 
● jmenuji míšence základních 3 lidských ras 
● vysvětlím význam slova rasismus a vytvářím si na 

něj svůj názor 
 

DĚJEPIS 
T23 

ověření znalostí: ne 
videohovor: středa 17. 2. 11:15 

Francie před VFR 
Rusko v 17. a 18. století 

Zadání na tento týden najdete v google učebně. 

Stručně vysvětlím význam Ludvíka XIV., Petra Velikého a 
Kateřiny Veliké. 

 

ZEMĚPIS 
T23 

ověření znalostí: ne 
videohovor: středa 12:05 

Opakování učiva “Západní Evropa“ 
Info v GC -  vloženy materiály pro samostatné ověření znalostí z látky 
o západní Evropě. Společně na meetu látku hravou formou projdeme. 
 

● Vymezí oblast západní Evropy. 
● Dovede ji stručně charakterizovat z hlediska přírodních, 

politických a hospodářských podmínek. 



 

 

  
 

 
 

FYZIKA 
T23 

videohovor: ÚT- 10:25-11:10 

 
 
 

Skupenské přeměny 
podklady v učebně-classroom 

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

 
 

 
 

 

CHEMIE 
T23 

Ověřování znalostí: 2. hod. ve 
čt 18.2. 

Videohovor: 5. hod. v út 16.2. 
(učebna Ch8) 

konzultace: kdykoliv dle 
potřeby (gmail, WhatsApp) 

 

Út - on-line - Upřesnění k testu, případné dotazy, Atom 
Čt - test - Polokovy, kovy, alkalické kovy a kovy alkalických zemin - 
zadání v GC  v době hodiny CH (9:20), uč str. 54-59, videa v GC 
Prosím, učte se prvky do konce 4. periody, tedy H - Kr! 

Cíl na tento týden: 
● vlastními slovy popíši atom - jádro, obal a 

mikročástice, které jsou v nich obsažené 
● vím, co vyjadřuje protonové číslo 
● vím, co vyjadřuje nukleonové číslo 
● vlastními slovy vysvětlím, co je to izotop 

Na čtvrteční test bych měl/a znát: 
● charakterizuji prvky skupin polokovy, kovy, alkalické 

kovy a kovy alkalických zemin - vlastnosti, využití, 
rizika, získávání/výroba 

● umím značky prvků H - Kr 



 

 

 
 
 

 

VÝCHOVY 
T23 

OV23 - Právo a morálka 
 
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 
 
VP23 - V Googleclassroom, najdeš odkaz na krátké videoprezentace všech studijních oborů. Najdi si čas a podívej se na ta, o 
kterých se chceš něco dozvědět. 

VV 23:Dobrovolný úkol: Kupte si čokoládu  v alobalu. Čokoládu snězte nebo někomu darujte:) a alobal použijte jako materiál. 
Případně použijte alobal domácí. Vytvarujte z něj cokoliv mini inspirovaného přírodou . Když to nepojmenujete, budeme 
hádat, co to je:) Inspirace: Toshihiko Mitsuya: japonský umělec  žijící v Berlíně. Jako dítě přetvářel alobal do objektů ze své 
fantazie. Vášeň mu zůstala do dospělosti. Používá chladný průmyslový materiál k vytváření hlavně přírodních objektů a organických 
forem a tento kontrast je obsažen také v jeho překračování hranice mezi pravdivým zobrazením autentických objektů a imaginativní 
tvorbou. No prostě umí:) 
Těším se na foto: pospisilova@zs-deblin.cz 

 
 

OSV + INFORMACE PRO 
RODIČE A ŽÁKY 

T23 

V pondělí začínáme online hodinu již v 8:30, budeme společně sdílet vaši práci z týdne offline výuky, nachystejte si své 
záznamové archy a fotografie, které budeme společně online sdílet. Místo pro sdílení fotek hledeje v učebně Třídnická hodina!  
 
V prvním březnovém týdnu proběhne online třídní schůzka rodičů. Cílem je Vás informovat především o systému hodnocení 
dětí. Distanční výuka se neustále vyvíjí, snažíme se průběžně výuku přizpůsobovat a je nutné přizpůsobit i hodnocení. Po pololetí 
je velmi znát, že pololetní hodnocení nevypovídá o získaných znalostech a dovednostech… Bližší informace o schůzce očekávejte 
prostřednictvím edookitu. Děkuji 

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


 

 

 


