
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 29. 11. - 3. 12. 2021

TŘÍDA 8.B

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

HOTOVO
Co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T14

Mluvnice
Větné členy, slovní druhy - větný rozbor (cca 10 min.)
Větné členy - opakování, předmět. Modální slovesa v
přísudku slovesném. Slovní zásoba.
Sloh
Slohová písemná práce: Vánoce - popis statický a dynamický.
Literatura
Literatura středověku: lidová slovesnost, pohádky, říkadla,
koledy.

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. Zopakuji
si slovní druhy.
Vypracuji osnovu slohové práce.
Seznamuji se s literaturou středověku: lidová
slovesnost, pohádky, říkadla, koledy.

MATEMATIKA
T14

geometrie- opakování -Kružnice, Thaletova věta, délka
kružnice, obvod kruhu

umím použít Thaletovu větu

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T14

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

str. 27-30
Mluvím o budoucnosti s použitím tvarů will, a going
to.

ANGLICKÝ JAZYK (Voborník)
T14

Future simple
Will + going to

Dokážu mluvit o blízké budoucnosti a svých plánech

ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba)

T14

Future
Unit 5 revision

2. 11. Unit 5 final test

Užívám různé způsoby, jak mluvit o budoucnosti



NĚMECKÝ JAZYK
T14

Einheit 6 Essen Vyjmenuju několik potravin a pokrmů.
Popíšu, co mám na snídani, oběd a večeři.

PŘÍRODOPIS
T13

Doplnění učiva 8. ročníku:
Test Výtrusné rostliny 23.11.

● Vysvětlím, čím se játrovky, mechy a
kapradiny liší od ostatních rostlin.

● Vím, kde se játrovky, mechy a kapradiny
vyskytují.

● Uvádím příklady pozitivního vlivu mechů na
prostředí.

● Jmenuji a na obrázku poznám alespoň 2
druhy mechů, 1 játrovku a 2 druhy kapradin.

● Vlastními slovy popíšu životní cyklus mechů
a kapradin..

DĚJEPIS
T14

Reformace
Nástup Habsburků český trůn

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

Stručně popíši nástup Habsburků na český trůn a první
století jejich vlády.

ZEMĚPIS
T14

Prezentace na státy Evropy

FYZIKA
T14 Kalorimetrická rovnice

Vedení tepla

OBČANSKÁ VÝCHOVA
T14

Druhy paměti Poznávám druhy paměti a přemýšlím nad tím, který
u mě dominuje, či je slabší



CHEMIE
T14

Písemka: chemická vazba a vznik molekul. Vím, jak vznikají molekuly. Určím valenční vrstvu a
počet elektronů. Poznám anion a kation.

DALŠÍ VÝCHOVY
(Hudební, Výtvarná, Tělesná, Pracovní

činnosti - doplňkové úkoly)
T14

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

INFORMACE PRO RODIČE
T14

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


