
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 31. 1.- 4. 2. 2022

TŘÍDA 8.B

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

HOTOVO
Co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T23

Mluvnice:
Souhrnné opakování učiva I. pololetí - pracovní sešit.
Sloh:
Charakteristika: vnitřní, vnější, přímá, nepřímá.
Literatura:
Antika - bajka, divadlo: komedie, tragedie.

Zopakuji si učivo 1. pololetí, zvážím, co je
třeba docvičit, případně si nechám vysvětlit
spolužákem či učitelem.
Charakterizuji postavu, volím vhodná
přídavná jména.
Určím literární útvar bajka.

MATEMATIKA
T23

úprava matematických výrazů-vytýkání, vzorce umím zjednodušit  matematické výrazy, rozložit
je na součin nebo upravit podle vzorců

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T23

Unit 3
minulý průběhový/prostý čas

str. 37-39

Rozliším minulý prostý a průběhový čas.

ANGLICKÝ JAZYK (Voborník)
T23 Past temses, so/because Opakujeme si minulý prostý čas,

poznám a dokážu použít so/because.

ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba)

T23

Introduction to a new textbook
Present Simple and Continuous

Seznamuji se s učivem nové lekce
Užívám přítomné časy



NĚMECKÝ JAZYK
T23

Einheit 7 - Bei uns zu Hause
Nábytek a předložky se 3.a 4. pádem Pojmenuju nábytek. Seznámím se a vyjmenuju

předložky se 3.a 4.pádem

PŘÍRODOPIS
T23

Letouni, Hlodavci Poznáme netopýra od vrápence u letounů a myš,
myšici a hraboše u hlodavců. Jako bonus -
morčata, křečkové a kapybara

DĚJEPIS
T23

Vznik USA
Evropské velmoci v 17. a 18. století

Dozvídám se, jak vznikly Spojené státy
americké a co se dělo v některých evropských
zemích v po Třicetileté válce

ZEMĚPIS
T23 ST - TEST - NATO, OSN, OPEC

FYZIKA
T23

Zvuk - vlnění

OBČANSKÁ VÝCHOVA
T23

Stres a jak jej zvládat Poznávám techniky, jak zvládat stres

CHEMIE
T23

Kovy alkalických zemin Poznáme jednotlivé prvky, které označujeme jako
alkalické kovy.

Poznám jejich vlastnosti, využití a způsoby výroby.

DALŠÍ VÝCHOVY
(Hudební, Výtvarná, Tělesná, Pracovní

činnosti - doplňkové úkoly)
T23

Hv:
Písničkáři. Karel Kryl, J. Nohavica, R. Křesťan a další.
Nácvik dvojhlasu.

Písničky písničkářů.
Pokouším se “udržet si” svůj hlas v rámci zpěvu
dvojhlasu.



INFORMACE PRO RODIČE
T23

V pondělí 30. 1. žáci obdrží pololetní vysvědčení. Bližší informace v Edookitu.

Od úterý 1. 2. dojde k drobným změnám v rozvrhu z provozních důvodů. Bližší informace se dozvíte
dopisem v Edookitu a s žáky je probereme v pondělí. Děkujeme za pochopení.

V pátek 4. 2. jsou pololetní prázdniny.

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


