
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 6. - 9. 4. 2021

8. TŘÍDA

PŘEDMĚT
Cíl

UČIVO HOTOVO
Co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T30

ověřování znalostí: -
videohovor:
opět VÝJIMEČNĚ!!  čt 12:05
dobro. pátek 9:20,
(přijímačky pondělí 12:55)

Skladba: VJ, S: druhy vedlejších vět

Sloh - Reklama a její výrazové prostředky

Na online hodině si společně s ostatními zopakuji druhy VV,
budeme je procvičovat taktéž v pátek na dobrovolné hodině.
Vyzkouším si kritický přístup k reklamě, rozbor reklamy z
hlediska zvolené mediální strategie a výrazových prostředků a
včas odevzdám!

MATEMATIKA
T30

ověřování znalostí:
videohovor:

pondělí není hodina
úterý 12:05

čtvrtek 11:15,
pátek 12:05

Mimořádně je online hodina v úterý ve 12:00!

Obsahy všech rovinných útvarů - příprava na počítání
objemů těles

● vyjmenuji vzorce pro počítání všech rovinných útvarů
(trojúhelník, čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník,
lichoběžník, kruh)

● vypočítám obsah všech rovinných útvarů

ANGLICKÝ JAZYK
T30

ověření znalostí:
videohovor:

čtvrtek 8. 4. 10:25
pátek 9. 4. 8:25

Family
Family member’s past

Vyprávím o své rodině, rozumím jiným anglickým textům a
vyprávěním o rodinách.



NĚMECKÝ JAZYK
T 30

Ověření znalostí: ÚSTNĚ
Videohovor:
STŘEDA OD 8:25
Konzultace po domluvě.

PODROBNÉ ZADÁNÍ V GC

· EINHEIT 6

· HABEN

● Tvořím věty se slovesem haben.
● Nová slovíčka pro vyjádření pocitů a stavů se učím.
● Řeknu alespoň 10 zvířat německy.

PŘÍRODOPIS
T30

ověření znalostí: -
Videohovor:
čt 8.4. v 8:25

Ch + Př
(učebna Př8)

Út - Kosti lebky - zadání v GC
Čt - konzultace na on-line hodině

Co už bych měl/a znát:
● popíši stavbu kostí
● rozdělím kosti dle tvaru
● jmenuji spojení kostí a uvádím konkrétní příklady
● jmenuji alespoň 2 onemocnění či úrazy
● vím, jak poskytnout první pomoc při úrazu kosti či

kloubu
Cíl na tento týden - pojmenuji kosti lebky

DĚJEPIS
T30

ověření znalostí: ne
videohovor: středa 7. 4.

11:15-12:00

Velká francouzská revoluce Popíši stručně průběh a význam VFR

ZEMĚPIS
T30

Česká republika - úvod ● Vymezí oblast České republiky.



ověření znalostí: ano
videohovor: středa 12:05

Info v GC. Společně na meetu látku hravou formou projdeme.

Ověření znalostí o jižní a východní Evropě formou kvízu v GC.

● Dovede ji stručně charakterizovat z hlediska přírodních,
politických a hospodářských podmínek.

FYZIKA
T30

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

ÚT- 10:25-11:10 - online hodina
Zvuk

podklady v učebně

Dozvím se jak se šíří vlnění jaké jsou druhy vlnění a jak se
počítá rychlost šíření vlny prostředím.

CHEMIE
T30

Ověřování znalostí:
Videohovor: čt 8.4. v 8:25

Ch + Př
(učebna Př8)

konzultace: kdykoliv dle potřeby
(gmail, WhatsApp)

Út - samostatné opakování - značky prvků, ionty - zadání v GC
Čt - on-line VIDA - v době vaší hodiny a na odkazu vašeho meetu
(učebna Chemie 8) Vás lektoři Vida centra provedou přírodovědným
programem :-)

V čem si jsem už jistý:
● 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
● charakterizuji kationt a aniont - jeho náboj, vznik
● umím ionty správně zapsat

Cíl na tento týden - znám zadané značky prvků 1. - 6.
periody.



VÝCHOVY
T30

OV30 - Moc výkonná

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

VP30 - V Googleclass najdete krátkou pohádku. Pozorně si ji přečtěte a pak odpovězte na otázky v dokumentu.

VV30 velmi se těším na Vaše ilustrace z OFFline 2, očekávejte tedy hodnocení v edookitu, mezi tím se můžete
podívat do online galerie na webu školy, kde mnozí z Vás najdou svá díla.

OSV + INFORMACE PRO
RODIČE A ŽÁKY

T30

Mimořádně v úterý začínáme ve 12:00 třídnickou hodinou - reflexe offline výuky

https://www.youtube.com/watch?v=tGloNIXBG8U&t=207s
https://www.zs-deblin.cz/umelci-ani-behem-distancni-vyuky-nespi-aneb-galerie-del-z-vytvarne-vychovy/

