
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 13. 9. - 17. 9. 2021

TŘÍDA 8.B

PŘEDMĚT UČIVO
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu

HOTOVO
Co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T3

Mluvnice:
Opakování učiva 6. a 7. ročníku, vyjmenovaná slova, psaní i/y
v příčestí minulém, slovní druhy, stavba slova.
Literatura
Dělení literatury - druhy, žánry...
Sloh:
Učivo 7. ročníku - stylistika, slohové útvary.

MATEMATIKA
T3

Opakování učiva 7.r- geometrie- souměrnost
středová, osová, čtyřúhelníky

aritmetika- závorky, zlomky

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T3

Project 3: Introduction
přítomný prostý a průběhový  čas

Vytvořím přítomný prostý a průběhový čas
Rozliším, kdy který z nich použít

ANGLICKÝ JAZYK (Voborník)
T3

Opakování: Přítomný prostý a průběhový čas Připomenu si pravidla tvorby vět v přítomném
prostém a průběhovém čase a kdy je použít

ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba)

T3

Revision
Countable and uncountable nouns

Articles

Připomínám si počitatelná a nepočitatelná podstatná
jména a jevy, které s jejich užíváním pojí



NĚMECKÝ JAZYK
T3

Opakování slovíček a gramatiky z minulého roku:
skloňování podstatných jmen, časování sloves

Osvěžím si slovíčka a gramatické
jevy

PŘÍRODOPIS
T3

Opakování učiva 8. ročníku - ptáci - zástupci

DĚJEPIS
T3

Poslední Přemyslovci
Před nástupem Lucemburků

Stručně popíši, kdo a jak vládl v Českých zemích v
13. a na počátku 14. století

ZEMĚPIS
T3

Opakování učiva 7. ročníku
Slepá mapa - kontinenty

TEST na opakované učivo

FYZIKA
T3 Opakování učiva 7. ročníku

TEST na opakované učivo

OBČANSKÁ VÝCHOVA
T3

Volby v České republice Vysvětlím, do kterých orgánů a kdo je volen ve
volbách v ČR a přidám základní informace o

jednotlivých volbách

DALŠÍ VÝCHOVY
(Hudební, Výtvarná, Tělesná, Pracovní

činnosti - doplňkové úkoly)
T3

Hv:
Tvoření tónu, hlasová hygiena.
Zpěv písniček „z prázdnin“.
Vv:
Frotáž - potřeba budou běžné pomůcky (nůžky, lepidlo,
psací potřeby), při příznivém počasí budeme pracovat
venku.



INFORMACE PRO RODIČE
T3

Pěkný týden Vám přejí
Nina Kolegarová, Marcela Jenišová a Radovan Kolbaba


