
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 24. - 28. 5. 2021

8. TŘÍDA

PŘEDMĚT
Cíl

UČIVO HOTOVO
Co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T37

Opakování učiva mluvnice z distanční výuky
Práce s textem
Dílna psaní

Společně si s ostatními zopakuji učivo mluvnice a udělám si
zpětnou vazbu toho, jaké cíle naplňuji, popř. se utvrzuji v tom,
co umím.
Pracuji s textem, umím zodpovědět otázky vztahující se k
textu. Kriticky se zamýšlím z různých úhlů pohledu nad
daným tématem, své názory umím dobře zformulovat a
sepsat, popř. přednést.

MATEMATIKA
T37

Výrazy - počítání s výrazy
násobení výrazů, použití vzorců v úpravě výrazů

● 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
T37

ověření znalostí:
videohovor: NE

Will for future
Our future

Opakuji si používání slovesa “will” pro tvorbu budoucího
času.

Diskutuji o tom, co bude v budoucnosti.



NĚMECKÝ JAZYK
T 37

zkouším slovesa a slovíčka

Opakování lekce 6.
Nová slovní zásoba lekce 7.

➔ Používám své znalosti pro tvoření
otázek i odpovědí.

➔ Správně vyslovuji nová slovíčka.

PŘÍRODOPIS
T37

Ověřování znalostí: -
Videohovor: -

Oběhová soustava - dokončení Cíl na příští týden:
● popíši jednotlivé části srdce a průtok krve srdcem
● jmenuji jednotlivé části oběhové soustavy a znám

jejich funkci

DĚJEPIS
T37

ověření znalostí: ne
videohovor: Ne

Revoluce roku 1848 v Evropě Stručně vysvětlím důvody a dopady vlny revolucí v Evropě
roku 1848.

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
T37

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

Elektrické spotřebiče a výroba elektrické energie
Prezentace elektrických spotřebičích - jak fungují?

CHEMIE Chemické názvosloví, halogenidy Cíl na tento týden:



T37
Ověřování znalostí: -

● bez zaváhání odříkám koncovky oxidačních čísel a znám
jejich hodnotu

● znám značky zadaných prvků
● vytvářím vzorce halogenidů

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

T37


