
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 20. 9. - 24. 9. 2021

TŘÍDA 8.B

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

HOTOVO
Co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T4

Mluvnice
Procvičování pravopisu, slovních druhů, větných členů. 23. 9. -
vstupní písemná práce.
Literatura
Estetika, umění, literatura.
Literární druhy a žánry.
Sloh:
Stylistika, slohové útvary.
Slovní zásoba, vypravování, popis.

Zopakuji si učivo předchozích ročníků se zaměřením na
pravopis.

MATEMATIKA
T4

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

aritmetika- závorky, zlomky

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T4

Project 3:Unit 1: My life
minulý čas

Vyprávím o sobě s použitím minulého času.
Použiju nepravidelná slovesa.

ANGLICKÝ JAZYK (Voborník)
T3

Countable and uncountable nouns; past simple Rozpoznám počitatelné i nepočitatelné jména a umím
s nimi pracovat.

Zopakuji si minulý čas.



ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba)

T4

Countable and uncountable nouns
Articles

Some, any, no

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

NĚMECKÝ JAZYK
T4

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

PŘÍRODOPIS
T4

Opakování učiva 8. ročníku - ptáci - zástupci

DĚJEPIS
T4

Václav II. a Václav III.
Před nástupem Lucemburků

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

ZEMĚPIS
T4

Evropa - slepá mapa -
povrch (práce s atlasem)

FYZIKA
T4

Práce a výkon

OBČANSKÁ VÝCHOVA
T4

Volby a volební témata Monitoruji, jaká témata se před volbami rozebírají a
jak k nim přistupují jednotlivé strany

DALŠÍ VÝCHOVY
(Hudební, Výtvarná, Tělesná, Pracovní

činnosti - doplňkové úkoly)
T4

Hv:
Hlasová hygiena. Sluchová analýza.
Vv:
Frotáž - potřeba budou běžné pomůcky (nůžky, lepidlo,
psací potřeby), při příznivém počasí budeme pracovat
venku.



INFORMACE PRO RODIČE
T4

Ve středu 22. 9. se v 16:30 odehrají hromadné třídní schůzky. Těšíme se na Vás.

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


