
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 1. - 5. 3. 2021

8. TŘÍDA

PŘEDMĚT
Cíl

UČIVO HOTOVO
Co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T25

ověřování znalostí: 5. 2. 10:25
v učebně test na pravopis
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

Stále si opakuji a procvičuji pravopis.
Aktivně se účastním úterního meetu a procvičuji na
jamboardu. VČAS vypracuji cvičení na umimeto.
Připravím se a napíši v pátek test na pravopis.
Když nečemu nerozumím, domluvím si konzultaci.

MATEMATIKA
T25

ověřování znalostí: - ANO
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
T25

ověření znalostí:.
videohovor:

čtvrtek 4. 3. 10:25

Past Simple - answering questions, finding information

Speaking English - What I did last yesterday

Odpovídám na otázky v minulém prostém času. Hledám
informace v textu pojednávajícím o minulost.
Vyprávím o tom, co jsem dělal/dělala včera.



NĚMECKÝ JAZYK
T 25

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

PODROBNÉ ZADÁNÍ V GC
● Středa –videohovor – skupinová práce – tvoření příběhu.
● Dokončení lekce, práce s textem Uč. s. 55-56.

➔ Na Videohovoru pracuji ve skupině.
➔ Znám a používám pravidlo pro časování sloves.
➔ Zadání v GC mě vede v práci do němčiny.

PŘÍRODOPIS
T25

ověření znalostí: -
Videohovor: navážeme na

úterní on-line chemie

Út - on-line hodina - Stavba lidského těla - tkáně
Čt - zadání v GC

Cíl na tento týden:
● popíši stavbu živočišné buňky
● jmenuji jednotlivé typy tkání a jejich funkce

DĚJEPIS
T25

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

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

Stručně popíši Rusko a Habsburskou monarchii v 17. a 18.
století.

ZEMĚPIS
T25

ověření znalostí: ano
videohovor: středa 12:05

Opakování učiva “Severní Evropa“
Info v GC -  vloženy materiály pro samostatné ověření znalostí.
Společně na meetu látku hravou formou projdeme.

Ověření znalostí - kvíz na téma západní Evropa.

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

politických a hospodářských podmínek.



FYZIKA
T25

videohovor: ÚT- 10:25-11:10
Ověřování znalostí:

ST - TEST

Opakování na test
ÚT- 10:25-11:10 - online hodina

odkaz pro připojení v učebně - classroom

ST - TEST - Tepelné motory, parní turbína, skupenské přeměny

CHEMIE
T25

Ověřování znalostí:
Videohovor: 5. hod. v út 2.3.

(učebna Ch8)
konzultace: kdykoliv dle potřeby

(gmail, WhatsApp)

Út - on-line - Atom - jádro, obal
Čt - zadání 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

VÝCHOVY
T25

OV25 - Právní systém

HV - 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

VP25 - 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- dobrovolný úkol: Viděti jinak - Olafur Eliasson (zadání na březen) Olafur Eliasson je umělcem, který dokáže vidět jinak.
Pokřivil prostor, "zavěsil do vzduchu vodopád", rozsvítil slunce uvnitř galerie, zpomalil odraz v zrcadle, nechal zmizet barvu.
Návštěvníky nechává všechna svá díla prožít. V galeriích se stávají součástí jeho díla. Prochází duhou, mlhou, stanou se
jednobarevnými. Prohlédněte si nástěnku s jeho díly - viz odkaz https://cz.pinterest.com/.../to-try-in.../olafur-eliasson/

https://www.youtube.com/watch?v=tGloNIXBG8U&t=207s
https://cz.pinterest.com/romanaasv/to-try-in-class/olafur-eliasson/?fbclid=IwAR0zol-UmwIqh0WOdZOo4hdbXBpS--EvEflWwt2eekE9XH5jccfBKsTaCak


Vezměte svůj mobil a foťte jednoduché předměty, či linie, skrze čiré, zabarvené nebo pokřivené sklo. Přiložením
minifotoaparátu v mobilu například přímo na sklo barevné vázy, broušeného skla pozměňte realitu. S obrázky si pohrajte.
Přibližte, ořízněte. Není třeba vidět celé předměty, někdy stačí pohled na odlesky. Můžete zkusit baterkou prosvítit barevné
sklo či čiré sklo, vyfoťte odraz pokřivený například maminčiným zvětšovacím zrcátkem (mamky je mívají na líčení), zaměřte
se na hrany sklenic a podobně. Objevujte. Objevujte opatrně, ať nic nerozbijete. Udělejte aspoň 20 snímků, z nich pak
vyberte ty, které vám připadají zajímavé (6-9 snímků). Nezapomeňte, že nemusíme poznat, co a přes co jste fotili. Vytvořte
koláž - určitě to umíte v appce. Kdo neumí, odešle fotky zvlášť. Přeji vám příjemné hraní. Pokud budete potřebovat radu,
poraďte se s ostatními nebo napište.
Pokud se budete chtít podělit o Vaše dílka, pošlete fota nebo koláže na: pospisilova@zs-deblin.cz

OSV + INFORMACE PRO
RODIČE A ŽÁKY

T25

V pondělí začínáme již v 8:30 třídnickou hodinou.


