
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY 22 - 26. 11. 2021

TŘÍDA 8.A

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl a co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T13

Mluvnice
Pravopis - test (cca 10 min.)
Větné členy - opakování, předmět. Modální slovesa v
přísudku slovesném.
Sloh
Příprava slohové písemné práce: Vánoce - popis statický
a dynamický.
Literatura
Literatura raného středověku: literární žánry: kronika,
životopis, cestopis, legenda, pověst.

Zopakuji si pravopis psaní i/y,  obecných/vlastních jmen,
větné členy: základní, přívlastek, příslovečné určení,
předmět. Ve větě bezpečně poznám a určím základní větné
členy, přívlastek, příslovečné určení, předmět.
Učím se pracovat s osnovou slohové práce.
Seznamuji se s literaturou středověku: kroniky, životopisy,
cestopisy, legendy, pověsti.

MATEMATIKA
T13 mocniny, odmocniny,

geometrie- opakování -Kružnice, Thaletova věta

Procvičím si umocňování a odmocňování čísel i matematických
výrazů
umím použít Thaletovu větu

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T13

Unit 2: The future
budoucí čas, will a going to

23-25

Mluvím o budoucnosti s použitím tvaru going to a will.

ANGLICKÝ JAZYK
T13

(Voborník)

be + Going to + verb
Planned future

Dokážu mluvit o blízké budoucnosti a svých plánech

ANGLICKÝ JAZYK
T13

Future
23. 11. USA exam

Užívám různé způsoby, jak mluvit o budoucnosti



(Kolbaba)

NĚMECKÝ JAZYK
T13

Wiederholung Einheit 5
Test Einheit 5

Zopakuji si 5.lekci a otestuji svoje znalosti

PŘÍRODOPIS
T13

Prezentace:
hlavní skupiny savců

DĚJEPIS
T13

Raný novověk
Reformace

Poznávám rozdíly mezi středověkem a raným novověkem

V hrubých obrysech popíši, jak se v 16. století snažili v Evropě
reformovat církev

ZEMĚPIS
T13

Evropa - doprava
ÚT - TEST - Evropa - obyvatelstvo, hospodářství,

zemědělství, doprava

Prezentace na státy Evropy

FYZIKA
T13

Teplo a kalorimetrická rovnice

CHEMIE
T13

Chemická vazba a vznik molekul. Vím, jak vznikají molekuly. Rozliším nepolární a polární vazby.



VÝCHOVY
T12

Hv: Vánoce - lidové zvyky a koledy. Seznamuji se s lidovými vánočními zvyky a koledami, učím
se je zpívat. Společně nacvičuji sborový dvojhlas.

INFORMACE PRO RODIČE
T13 V týdnu od 22-26. 11. se konají třídní schůzky ve třech (triády).

Bližší info s možností výběrem termínu šlo zprávou edookitem.

Těšíme se!


