
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 17. - 21. 5. 2021

8. TŘÍDA

PŘEDMĚT
Cíl

UČIVO HOTOVO
Co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T36 Mluvní cvičení; opakování

Společně si s ostatními zopakuji učivo a udělám si zpětnou
vazbu toho, jaké cíle naplňuji.
Vyzkouším si mluvit zpaměti na dané téma před ostatními,
přednesu  krátký, ale souvislý a spisovný projev.

MATEMATIKA
T36

Výrazy - počítání s výrazy
sčítání, odčítání a násobení výrazů
PS 65 - 69

● 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
T36

ověření znalostí:
videohovor:

NE - potkáme se ve škole

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 36

PREZENTUJI PROJEKT

Hurra, wir sehen uns wieder!
Wir sprechen, schreiben und wiederholen.

Již jsme spolu probrali:

● časování sloves
● tvoření vět
● zopakovali číslovky

Cíl na tento týden:

● Vyladíme se na němčinu - výslovnost.
● Zopakujeme, co jsme probírali.
● Prezentuji svůj projekt / 18.05.

PŘÍRODOPIS
T36

Ověřování znalostí: -
Videohovor: -

POZOR - tento týden ZMĚNA V ROZVRHU:
2 hodiny PŘ ve čtvrtek: Oběhová soustava - srdce

Cíl na příští týden:
● popíši jednotlivé části srdce a průtok krve srdcem

DĚJEPIS
T36

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
T36

ověření znalostí: ne
videohovor: NE

Opakování učiva Česká republika ● Vymezí oblast České republiky.

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

FYZIKA
T36

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

Reostat, potenciometr a zapojování zdrojů napětí Reostat a potenciometr určitě znáš a používáš jen nevíš, že
to nese tento název ;-)



CHEMIE
T36

Ověřování znalostí: ANO - út
18.5. - Atom, iont, chem. vazba,

molekula
Videohovor: -

konzultace: kdykoliv dle potřeby
(gmail, WhatsApp)

POZOR - tento týden ZMĚNA V ROZVRHU:
Úterý - 2 hodiny chemie

1. Test na atom, iont, chemické vazby a molekulu - to co už
jsme jednou on-line psali. Velmi se omlouvám, ale špatně jsem
nastavila kvíz v GC, takže nevím, který test je čí, proto si ho
napíšete ještě jednou, a to v úterý.

2. Chemické názvosloví - prosím, přijďte na hodinu připravení!

Cíl na tento týden:
● bez zaváhání odříkám koncovky oxidačních čísel a znám

jejich hodnotu
● znám značky zadaných prvků

VÝCHOVY
T35

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

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.


