
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 28. 3.-1. 4. 2022

TŘÍDA 8.B

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

HOTOVO
Co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T31

Mluvnice:
Příprava na písemnou práci: pravopis, větný rozbor.
Sloh:
Charakteristika - životopis, curriculum vitae.
Rozšíření slovní zásoby - cizí slova a jejich významy.
Literatura:
Středověká literatura, rytířské eposy, rytířská lyrika,
cestopisy...

Zopakuji si základní pravidla pravopisu, určuji
větné členy, druhy vedlejších vět, slovní druhy a
mluvnické kategorie.
PP: čtvrtek 31. 3. - pravopis.
Seznamuji se způsoby a postupy tvorby
životopisu.
Umím správně používat cizí slova, poznávám jejich
významy.
Seznamuji se s významnými díly středověku a
představiteli této epochy.

MATEMATIKA
T31

lineární rovnice- slovní úlohy umím řešit lineární rovnice

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T31

Unit 4:Cities
popis cesty ve městě

reading: The tailor of Swaffham
str.47-49

Popíšu cestu (jak se někam dostat).
Převyprávím příběh z učebnice.

ANGLICKÝ JAZYK (Voborník)
T31

Revision - future simple, in x on x at with places
Test - in x on x at



ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba)

T31

Human prehistory
Reading and listening

Unit 1 revision

Dozvídám se o prehistorii lidstva
Opakuji učivo 1. lekce

NĚMECKÝ JAZYK
T31

Einheit 7 Mein Traumzimmer/Traumhaus
Popíšu a prezentuji svůj vysněný pokoj nebo dům.

PŘÍRODOPIS
T31

Sudokopytníci Seznámím se s úlohou kopytníků v přírodě.
K čemu jsou rohy a parohy a proč přežvýkavci
přežvykují?

DĚJEPIS
T31

Velká francouzská revoluce
Napoleon Bonaparte

Dozvídáme se o VFR, Napoleonových výbojích a co
zapříčinily

ZEMĚPIS
T31

ČR - geologie a geomorfologie

FYZIKA
T31

Elektrický proud a napětí a jeho měření
Ohmův zákon

OBČANSKÁ VÝCHOVA
T31

Život v totalitě Poznávám, jaký je život v zemích s menší mírou
svobody občanů

CHEMIE
T31

PÍSEMKA: Chemické reakce: molární hmotnost a látkové
množství

hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku

Rozlišujeme faktory ovlivňující rychlost chemických
reakcí – teplota, povrch výchozích látek, katalýza
Určíme látkové množství a hmotnost reaktantů a

produktů



ve správných souvislostech používáme pojmy: složka
roztoku, rozpuštěná látka, rozpouštědlo, rozpustnost,

koncentrovaný, ředěný, nasycený, nenasycený
vypočítáme složení roztoku (hmotnostní zlomek) a

připravíme roztok o požadovaném složení

DALŠÍ VÝCHOVY
(Hudební, Výtvarná, Tělesná,

Pracovní činnosti - doplňkové úkoly)
T31

Hv:
Hudebně-pohybová činnost - tanec. Dvoudobý - polka,
třídobý - valčík, polonéza, mazurka, nácvik kroků.
Nácvik dvojhlasu, trojhlasu, kánon.

Pokouším se tancem vyjádřit rytmus, nacvičuji kroky k
polce a valčíku, polonéze, mazurce.
Pokouším se “udržet si” svůj hlas v rámci zpěvu
dvojhlasu. Pokouším se zazpívat kánon.

INFORMACE PRO RODIČE
T31

Krásné jarní dny Vám přejí
Nina Kolegarová, Marcela Jenišová a Radovan Kolbaba


