
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY   20-24. 6. 2022

TŘÍDA 8.A

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl a co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T43

Souhrnné opakování učiva 8. ročníku.
Práce s textem.

Opakuji a utvrzuji si učivo 8. r.
Učim se učit se.

MATEMATIKA
(Němcová)

T43

celkové opakování učiva 8. ročníku Zopakuji si probrané pojmy a výpočty

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T42

Holiday and travelling Popíšu svoje plány na prázdniny.

ANGLICKÝ JAZYK
T40

(Voborník)

Giving directions Orientace v prostoru, ve městě, spolu nejspíš v pátek, jindy se
nesejdeme :)

ANGLICKÝ JAZYK
T43

(Špinarová)
Holidays and final evaluation Mluvím o svých plánech na prázdniny a zhodnotím svůj

pokrok v angličtině



NĚMECKÝ JAZYK
T43

Unterhaltsame Aktivitäten
Procvičuju němčinu zábavnou formou.

PŘÍRODOPIS
T41

Vnímání okolí
pojmenuji orgány soustavy,
vysvětlím funkci jednotlivých orgánů
vysvětlím fyziologii a význam dané soustavy

DĚJEPIS
T40

Viktoriánská anglie Dojeďte Anglii, asi s Jejím veličenstvem královnou Anetou I.
nebo s jím určeným náhradníkem.

ZEMĚPIS
T43 Výuka probíhá v pondělí a v úterý -

dopisování testů, prezentování prezentací a uzavírání
známek

FYZIKA
T43

Výuka probíhá v pondělí a v úterý -
dopisování testů, prezentování prezentací a uzavírání

známek

CHEMIE
T41

Tříprvkové sloučeniny Poznáme, jak se od sebe liší kyseliny a hydroxidy

VÝCHOVY
T43

Hv:
V tomto týdnu už Hv není.



INFORMACE PRO RODIČE
T43

V pondělí a v úterý se učí dle rozvrhu s tím, že nejsou nulté hodiny a odpolední vyučování.

Od středy do pátku jsou třídnické hodiny =

vybírání učebnic, dokončování třídního projektu a tvorba prezentace na projektový den

Z výletu nám zbylo 239 Kč na žáka.

200 Kč vracíme (obratem mohou použít na část platby třídní mikiny - 425 Kč nebo trička 169 Kč)

35 Kč použijeme rovnou na hromadné zaplacení třídní fotky

(žáci si budou platit jenom individuální či skupinkové fotky za 25 Kč/kus)

4 Kč jdou do třídního fondu

Ve čtvrtek 23.6.2022 v 16:00 hod., proběhne veřejné prezentování třídních projektů v tělocvičně ZŠ.

Všichni jste srdečně zváni!

Občerstvení /párek v rohlíku a limo/ zajistí na tuto akci KPŠ Kamarád.


