
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 10. - 14. 5. 2021

8. TŘÍDA

PŘEDMĚT
Cíl

UČIVO HOTOVO
Co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T35

ověřování znalostí: pá 14. 5. v
9:20  test v učebně -  druhy VV

videohovor:
-

konzultace online či offline po
předchozí domluvě

Práce s textem: Magalhaes
Pracuji s textem, dovedu odpovědět na otázku, reflektovat a
interpretovat text.

MATEMATIKA
T35

ověřování znalostí:
konzultace po předchozí

domluvě

Výrazy - počítání s výrazy
zadání naleznete v Jamboardu v učebně:
ZÁPISY Z HODIN - 3.-7.5.
(ve čtvrtek 6.5. jsme si v hodině ukazovali a říkali, která
cvičení máte v tomto týdnu splnit)

● 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
T35

ověření znalostí:
videohovor:

čtvrtek 13. 5. 10:25

Future in English
Space travels

Opakuji si, jakým způsobem se v angličtině mluví o
budoucnosti

Osvojuji si slovní zásobu spojenou s vesmírným výzkumem
a objevováním



NĚMECKÝ JAZYK
T 35

Ověření znalostí: ne

Konzultace po domluvě.

PODROBNÉ ZADÁNÍ V GC

Pracuješ sám/sama a můžeš přijít na konzultaci nebo si domluvit
on-line hodinu.

➔ Vybral/a jsem si projekt, který vytvořím, jak
nejlépe umím.

➔ Projekt si v úterý 18.5. vezmu do školy.

PŘÍRODOPIS
T35

Ověřování znalostí: -
Videohovor: -

Út + Čt - Oběhová soustava - zadání v GC Cíl na příští týden:
● popíši jednotlivé části srdce a průtok krve srdcem
● Změřím si různé tepové frekvence, zaznamenám do

tabulky

DĚJEPIS
T35

ověření znalostí: ne
videohovor: Ne

Počátky Národního obrození
Romantismus

Vysvětlím, co bylo národní obrození a uvedu příklady
některých činů či osobností spojených s tímto hnutím
Zmíním některá umělecká díla z období romantismu

ZEMĚPIS
T35

ověření znalostí: ano
videohovor: NE

Česká republika - opakování

Info v GC.

Ověření znalostí formou pracovního listu  v GC.

● Vymezí oblast České republiky.

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

FYZIKA
T35

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

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

ST - TEST

Jak se značí proud, napětí a odpor? Jakou mají jednotku?
Jak se nazývají přístroje pro měření těchto veličin?

Pamatuje si vzorce pro výpočet?



CHEMIE
T35

Ověřování znalostí:
Videohovor: -

konzultace: kdykoliv dle potřeby
(gmail, WhatsApp)

Chemické názvosloví - zadání v GC Cíl na tento týden:
● bez zaváhání odříkám koncovky oxidačních čísel a znám

jejich hodnotu
● znám značky zadaných prvků

VÝCHOVY
T35

OV35 - Právo v Evropě

VP35 - Podívejte se na video (max 6. minut), Jak si vybrat střední školu (odkaz v googleclassroom). Jak vnímáte, o čem je ve videu řeč?

VV 35 - Nakresli nebo namaluj obrázek na téma: “Co mi teď (při distanční výuce) dělá největší radost”. Je na tobě, zda zpracuješ nějakou
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

T35

V pondělí začínáme opět v 9:00 - 9:30 OSV - dobrovolná hodina, budeme si povídat a zahrajeme si online hru.

Tento týden neprobíhá online výuka. V učebnách nebo v TP máte zadání úloh na celý týden. Pokud budete mít zájem o konzultace
z jakéhokoliv předmětu, prosím obraťte se na konkrétní vyučující a domluvte si individuální termín.

Ve škole se potkáme v pondělí 17. 5.

mailto:pospisilova@zs-deblin.cz



