
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 16. 5. - 20. 5. 2022

TŘÍDA 8.B

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

HOTOVO
Co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T38

Mluvnice:
Slovesné třídy a vzory.
Větný rozbor, poměr mezi větami.
Příprava na závěrečnou písemnou práci.
Sloh:
Popis - líčení. Úvaha.
Rozšíření slovní zásoby - cizí slova a jejich významy.
Příprava na závěrečnou slohovou práci.
Literatura:
Rozdělení do slohových období - renesance,
humanismus, baroko.

Seznamuji se a určuji slovesné třídy a vzory,
procvičuji slovní druhy, mluvnické kategorie.
Procvičuji větný rozbor.
Seznamuji se se slohovým útvarem “líčení” a “úvaha”.
Umím správně používat cizí slova, poznávám jejich
významy.
Připravuji se slohovou práci - osnova.
Poznávám, seznamuji se se slohovými obdobími
renesance, humanismus, baroko, jejich vznikem a
významem, typickými rysy a představiteli..

MATEMATIKA
T38

Pythagorova věta, opakování rovnic umím řešit úkoly pomocí Pythagorovy věty

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T38

Unit 5C+ D
předpřítomný čas s výrazy ever, never a just

čtení str. 60
slovní zásoba: rubbish (odpad)

str.60-63

Použiju předpřítomný čas s výrazy ever/never/just.
Rozumím textu na str. 60 a dovedu odpovědět na otázky
k němu.
Pojmenuju typy odpadu



ANGLICKÝ JAZYK (Voborník)
T38

Murder in the library
Test - past simple and continuous

Připomenu si jednotlivé části domu a nábytku, dokážu
popsat, co se v domě stalo.

ANGLICKÝ JAZYK
(Špinarová)

T37

Unit 3: Travelling, natural disasters Jsem schopný mluvit o cestování a přírodních
katastrofách

NĚMECKÝ JAZYK
T38

Einheit 8 Kleidung und Mode
Wetter und Jahreszeiten Mluvím o počasí. Popíšu, co nosím, když prší, svítí

slunce….

PŘÍRODOPIS
T38

Pohybová soustava
Svaly, stavba, funkce

Seznamuji se se stavbou kosterního svalu, s tím, jak
funguje a jak o něj pečovat.

DĚJEPIS
T38

Průmyslová revoluce + test.

ZEMĚPIS
T38 ČR - obyvatelstvo

FYZIKA
T38 Po - máte program,

ÚT v zeměpise - TEST - zapojení rezistorů (odporů) ,
reostat, potenciometr, zapojení zdrojů

OBČANSKÁ VÝCHOVA
T36

Právo. Seznamuji se se základními právními předpisy.



CHEMIE
T38

Dvouprvkové sloučeniny Halogenidy, oxidy, sulfidy

DALŠÍ VÝCHOVY
(Hudební, Výtvarná, Tělesná,
Pracovní činnosti - doplňkové

úkoly)
T38

Hv:
Orffovy hudební nástroje - bicí. Seznámení, hra na tyto
nástroje, rytmus.
Projekt: Hudba, která mě oslovila.

Seznamuji se s bicími hudebními nástroji z Orffovy
školy, pokouším se na ně hrát, zaměřuji se na rytmus.
Připravím si prezentaci o hudbě, která se mi líbí.

INFORMACE PRO RODIČE
T36

Akce, které čekají naši třídu v nejbližších dnech:
16. 5. dopoledne: třídní projekt - návštěva domova pro seniory v Žernůvce, připravený program.
23. 5. dopoledne - návštěva IT firmy - v rámci volby povolání.
26. 5. odpoledne - návštěva Technického muzea v Brně - Leonardovy stroje (14:15 - 17:00) - projekt.
30. 5. dopoledne - přednáška Vzpoura úrazům, 8:30.
Zdraví Mgr. Milada Zálešáková, třídní učitelka


