TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 9. 5. - 13. 5. 2022
TŘÍDA 8.B

PŘEDMĚT

ČESKÝ JAZYK
T37

UČIVO

HOTOVO

Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu

Co budu mít uděláno

Mluvnice:
Slovesné třídy a vzory.
Větný rozbor, poměr mezi větami.
Sloh:
Charakteristika - životopis, curriculum vitae. Průvodní
dopis. Popis - líčení.
Rozšíření slovní zásoby - cizí slova a jejich významy.
Literatura:
Rozdělení do slohových období - renesance,
humanismus, baroko.

MATEMATIKA
T37
ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)
T37

geometrie- opakování + Pythagorova věta

Unit 5: Experiences
předpřítomný čas
str.56-57

Seznamuji se a určuji slovesné třídy a vzory,
procvičuji slovní druhy, mluvnické kategorie.
Procvičuji větný rozbor.
Seznamuji se způsoby a postupy tvorby životopisu a
průvodního dopisu. Pokusím se napsat průvodní
dopis. Seznamuji se se slohovým útvarem “líčení”.
Umím správně používat cizí slova, poznávám jejich
významy.
Poznávám, seznamuji se se slohovými obdobími
renesance, humanismus, baroko, jejich vznikem a
významem, typickými rysy a představiteli..
umím řešit úkoly pomocí Pythagorovy věty

Vytvořím předpřítomný čas.

ANGLICKÝ JAZYK (Voborník)
T37

Past continuous x Past simple

ANGLICKÝ JAZYK
(Špinarová)
T37

Unit 3: Travelling, natural disasters

NĚMECKÝ JAZYK
T37

Einheit 8 Kleidung und Mode
Im Modegeschäft - slovesa s odluč.předponou

PŘÍRODOPIS
T37

Opěrná soustava
Stavba kostry

DĚJEPIS
T36

Rok 1848

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

Jsem schopný mluvit o cestování a přírodních
katastrofách

Tvořím dialogy při nakupování v obchodě s oblečením.
Tvořím věty se slovesy anziehen, anhaben, anprobieren,
aussehen.
Dozkážu popsat lidskou kostru.

ZEMĚPIS
T37
TEST - ČR -půdy, ochrana přírody a životní prostředí

FYZIKA
T37

OBČANSKÁ VÝCHOVA
T36

Reostat, potenciometr, zapojení zdrojů

Právo.

Seznamuji se se základními právními předpisy.

CHEMIE
T35

Složení a význam vzduchu

DALŠÍ VÝCHOVY
(Hudební, Výtvarná, Tělesná,
Pracovní činnosti - doplňkové
úkoly)
T37

Hv:
Orffovy hudební nástroje - bicí. Seznámení, hra na tyto
nástroje, rytmus.

INFORMACE PRO RODIČE
T36

Seznamuji se s bicími hudebními nástroji z Orffovy
školy, pokouším se na ně hrát, zaměřuji se na rytmus.

Od května se novou třídní učitelkou stává paní učitelka Milada Zálešáková.
Krásné jarní dny Vám přejí
Nina Kolegarová, Marcela Bimková a Radovan Kolbaba

