
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 3. - 7. 5. 2021

8. TŘÍDA

PŘEDMĚT
Cíl

UČIVO HOTOVO
Co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T34

ověřování znalostí:
7. 5. diktát 9:20 online přes meet
videohovor:
úterý 9:20
dobro. pátek 9:20,
(přijímačky pondělí 12:55)

Skladba: Druhy vedlejších vět
Záznam individuální četby

přijímačky: procvičování práce s textem

Opakuji a procvičuji všechny druhy VV.
Vzpomenu si, jakou další knihu jsem přečetl/a a zapíši záznam
do čtenářského listu.

MATEMATIKA
T34

ověřování znalostí:
videohovor:

pondělí 9:00 - 11:00
čtvrtek 11:15,

pátek 10:25 - příprava
12:05 - pouze krátká třídnická

Výrazy - úvod
Zadání je v Google classroom

● zapíšeš správný výraz ke slovnímu zadání
● vypočítáš hodnotu výrazu dosazením za proměnné
● pamatuješ si a aplikuješ vzorce
● zjednodušíš výrazy pomocí sčítání a odčítání

mnohočlenů
● zjednodušíš výraz pomocí násobení mnohočlenů

jednočlenem
● zjednodušíš výraz pomocí násobení mnohočlenů

mnohočlenem

ANGLICKÝ JAZYK
T34

ověření znalostí: pátek 7. 5.
8:25

videohovor:

Unit 1 revision
Unit 1 final test

Připomínám si učivo první lekce a ověřuji si své znalosti v
písemném zkoušení



čtvrtek 6. 5. 10:25
pátek 7. 5. 8:25

NĚMECKÝ JAZYK
T 34

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

PODROBNÉ ZADÁNÍ V GC

· EINHEIT 7

➔ Tvořím věty-ověřuji si, že znám a používám
pravidlo pro časování slovesa haben, leben,
studieren, bekommen.

➔ Nová slovíčka říkám a píšu.
➔ Opakuji si číslovky.

PŘÍRODOPIS
T34

ověření znalostí:
Videohovor:

NENÍ

Út + Čt - Pohybová soustava - onemocnění (dodatek ;-)) Cíl na tento týden - přemýšlím o omezeních hybnosti
člověka a jejich vlivu na kvalitu života.
Cíl na příští týden:

● popíši jednotlivé části srdce a průtok krve srdcem

DĚJEPIS
T34

ověření znalostí: ne
videohovor: středa 5. 5.

11:15-12:00

Průmyslová revoluce
Evropa před rokem 1848

Poznávám, jak se změnila lidská společnost v 18. a 19.
století díky technologickému pokroku a rozvoji měst

Stručně se dozvídám, jaké poměry panovaly v Evropě před
revolučním rokem 1848

ZEMĚPIS
T34

ověření znalostí: ano
videohovor: pátek 12:55

Česká republika - obyvatelstvo, kultura a cestovní ruch

Info v GC. Společně na meetu látku projdeme. POZOR ZMĚNA ČASU
MEETU - BUDE V PÁTEK VE 12:55.

Ověření znalostí formou kvízu v GC.

● Vymezí oblast České republiky.

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



FYZIKA
T34

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

ÚT- 10:25-11:10 - online hodina
Ohmův zákon a elektrický odpor

Pamatuješ si z 6. třídy co je to elektrický náboj či elektrický
proud? Jak lze vytvořit elektrický náboj? Co je nositelem

elektrického proudu?

CHEMIE
T34

Ověřování znalostí: čt 6.5. 2.
hodinu

Videohovor: NENÍ

konzultace: kdykoliv dle potřeby
(gmail, WhatsApp)

Út - Opakuji si značky prvků, připravuji se na test
Čt - Test - Atom, ionty, Zákon zachování hmotnosti, typy vazeb

Cíl na tento týden - co už umím:
● charakterizuji atom
● charakterizuji molekulu
● určím typ chemické vazby dle výpočtu elektronegativity
● určím z kolika prvků a z kolika atomů se molekula skládá
● vlastními slovy vysvětlím, o čem pojednává zákon

zachování hmotnosti
● vyčíslím rovnice tak, aby platil zákon o zachování

hmotnosti
● vím, co je to stechiometrický koeficient

VÝCHOVY
T34

OV34 - Politika

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

VP34 - ÚKOL K ZAMYŠLENÍ VÁM ZŮSTÁVÁ I NA TENTO TÝDEN Je čas přijímacích zkoušek na střední školy. Zkuste být sami se sebou
ve vlastní hlavě. Je Vám dovoleno nahlédnou do budoucnosti duben 2022. Ta skutečná budoucnost se bude vámi teprve tvořit. Máte
tedy možnost už teď začít cokoliv měnit, abyste si v dubnu 2022 mohli říci, udělal/a jsem maximum, co jsem mohl/a.

VV 34 - Nakresli nebo namaluj obrázek na téma: “Co mi teď (při distanční výuce) dělá největší radost”. Je na tobě, zda zpracuješ nějakou

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


situaci, věc nebo postavy, ale nezapomeň vystihnout téma i s pozadím či prostředím, do kterého patří. Použij pastelky, tužky, akvarel,
temperu, pastel…. zvol si podle sebe. Výtvarně zpracuj téma na formát A4 nebo A3. Úkol bude hodnocen. Fotku obrázku pošli na mail:
pospisilova@zs-deblin.cz nejpozději do 16.5.

OSV + INFORMACE PRO
RODIČE A ŽÁKY

T34

V pondělí začínáme opět v 9:00 - 9:30 OSV, matematika 9:40 - 11:00
V pátek 10:25 příprava na přijímací zkoušky, 12:05 pouze krátká třídnická hodina

mailto:pospisilova@zs-deblin.cz

