
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 31. 5. - 4. 6. 2021

8. TŘÍDA

PŘEDMĚT
Cíl

UČIVO HOTOVO
Co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T38

ověřování znalostí: komplexní
jazykový rozbor - úterý 1. 6.

Komplexní jazykové rozbory
Práce s textem

Aktivně procvičuji komplexní jazykový rozbor, tzn. u věty či
souvětí určím vše, co doposud umím ze všech jazykových
disciplín (skladba, tvarosloví, pravopis, stavba slova,...).
Gramatický a pravopisný jev taktéž dobře zdůvodním.
Pracuji s textem, umím odpovědět na otázky.

MATEMATIKA
T38

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
T38

ověření znalostí:
videohovor: NE

Making predictions
Useful expressions

Vyjadřuji, co očekávám v budoucnosti
Seznamuji se s frázemi užívanými v každodenní angličtině



NĚMECKÝ JAZYK
T 38

Zkouším ústně měsíce, roční
období a slovesa (časování)

Opakování a zkoušení slovní zásoby z lekce
7/měsíce,roční období, slovesa

➔ Sestavím německy kalendář/měsíce,
roční období i s předložkou/

➔ Odpovím na otázku: Wie spät ist es?

PŘÍRODOPIS
T38

Ověřování znalostí: Oběhová
soustava - domluvíme termín,
zda tento čtvrtek nebo až v 39.

týdnu
Videohovor: -

Oběhová soustava - dokončení
Dýchací soustava

Cíl na příští týden:
● popíši jednotlivé části dýchací soustavy
● jmenuji rizika a onemocnění dýchací soustavy

DĚJEPIS
T38

ověření znalostí: ne
videohovor: Ne

Změny ve společnosti v 2. polovině 19. století Zamýšlím se, co se změnilo ve společnosti v 2. polovině 19.
století a jak to ovlivnilo dnešní dobu

ZEMĚPIS
T38

Administrativní dělení ČR -kraje ● Vymezí kraje v České republice.

● Dovede je s atlasem stručně charakterizovat z hlediska
přírodních, politických a hospodářských podmínek.

FYZIKA
T38 ÚT -Elektrické spotřebiče - prezentace + opakování

ST - TEST - Výkon a výroba elektřiny + elektrická energie Prezentace elektrických spotřebičích - jak fungují?



CHEMIE
T38

Ověřování znalostí: -

Chemické názvosloví, halogenidy - procvičení, oxidy Cíl na tento týden:
● bez zaváhání odříkám koncovky oxidačních čísel a znám

jejich hodnotu
● znám značky zadaných prvků
● s jistotou vytvářím vzorce halogenidů
● vytvářím vzorce oxidů

OSV + INFORMACE PRO
RODIČE A ŽÁKY

T38

V pátek 4. 6. se budeme ve škole fotit - třídní fotka. Také v pátek 4. 6. proběhne PCR testování žáků neinvazivní formou. Nebude
tedy již dále nutné žáky testovat každý týden,


