
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 25. 4. - 29. 4. 2022

TŘÍDA 8.B

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

HOTOVO
Co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T34

Mluvnice:
Rozbor čtvrtletní PP: větný rozbor. Souhrnné
opakování.
Slovesa: třídy, vzory.

Sloh:
Charakteristika - životopis, curriculum vitae. Průvodní
dopis.
Rozšíření slovní zásoby - cizí slova a jejich významy.
Literatura:
Lidová slovesnost - rčení, přísloví, pranostiky… -
dokončení.

Zopakuji si a určuji větné členy, slovní druhy,
mluvnické kategorie.
PP - společný větný rozbor - zdůvodnění jevů,
oprava PP - pondělí 25. 4.
Seznamuji se s mluvnickou kategorií sloves: třídou a
vzory.
Seznamuji se způsoby a postupy tvorby životopisu.
Pokusím se napsat průvodní dopis.
Umím správně používat cizí slova, poznávám jejich
významy.
Poznávám pranostiky, rčení, přísloví…, seznamuji se
s jejich vznikem a významem.

MATEMATIKA
T35

geometrie- opakování + Pythagorova věta umím řešit úkoly pomocí Pythagorovy věty

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T35

Unit 4D: Plans
str. 51-52
New York

Popíšu své plány. Popíšu New York.

ANGLICKÝ JAZYK (Voborník)
T35

Past continuous x Past simple
Natural Disasters

Připomenu si použití minulého času průběhového
Dokážu rozlišit, kdy použít minulý průběhový a kdy

prostý.



ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba)

T35

Place prepositions
Planning

Useful expressions

Užívám správné místní předložky
Plánuji a dozvídám se o jiných plánech v angličtině

Užívám anglické fráze

NĚMECKÝ JAZYK
T35

Einheit 8 Kleidung und Mode
Vyjádřím názor k tvrzením o módě a oblékání.

PŘÍRODOPIS
T35

Od buňky k soustavě (Př učebna)
26.4. Test Savci  od šelem po opice

Připomenu si základní funkční jednotky organismů.
Seznámím se s jednotlivými typy živočišných tkání
Pozoruji vybrané tkáně pod mikroskopem.

DĚJEPIS
T35

Průmyslová revoluce Dozvídám se o změnách ve způsobu života díky
technologickému pokroku

ZEMĚPIS
T35

ČR - ochrana přírody a životní prostředí

FYZIKA
T35 Opakování a TEST - Elektrický náboj, proud, napětí,

Ohmův zákon a elektrický odpor

OBČANSKÁ VÝCHOVA
T35

Rozloučení



CHEMIE
T33

Příprava na test:
hmotnostní zlomek a látková (molární) koncentrace

roztoku

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)
T34

Hv:
Polyfonie.
Nácvik dvojhlasu, trojhlasu, kánon.
Orffovy hudební nástroje - bicí. Seznámení, hra na tyto
nástroje, rytmus.

Pokouším se “udržet si” svůj hlas v rámci zpěvu
dvojhlasu. Pokouším se zazpívat kánon.
Seznamuji se s bicími hudebními nástroji z Orffovy
školy, pokouším se na ně hrát, zaměřuji se na rytmus.

INFORMACE PRO RODIČE
T35

28. 4. Rozlučkový výlet Brno-Lesná - bližší informace v EDK

V pátek 29.4. se vypravíme do tišnovského kina na cestopisnou diashow o Namibii - vybíráme 70,- Kč

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


