
PLÁN VÝUKY 31. 10. - 4. 11. 2022

TŘÍDA VIII.A

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsem splnil/a, když...

ČESKÝ JAZYK
(Drábková)

T9

2.11. čtvrtletka

út 8.11. diktát
na shodu podmětu s

přísudkem

1.11. opakování na čtvrtletku

2.11. čtvrtletka

3.11. práce s textem - čtení s porozuměním

4.11. sloh: mluvní cvičení všichni, kteří ho ještě
neměli!

ANGLICKÝ JAZYK
(Dvořák)

T8

Learning to present

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T9

Monday: Halloween
Unit 0C: Teen idols
minulý čas, nepravidelná slovesa
str. 16-17

Popíšu Halloweenské zvyky.
Vyprávím příběh v minulém čase, použiju nepravidelná
slovesa.

ANGLICKÝ JAZYK
(Křístelová)

T2



NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T9

Einheit 6
Essen und Trinken
Was isst du/trinkst du gern?

Vyjmenuju alespoň 10 druhů jídla a pití. Vyjádřím, co
rád jím a piju.

NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T9

Jídlo a pití, lekce 6.
Co rád jíš nebo piješ?

➔ Ich mag,  Ich esse gern, Ich trinke gern, …tvoříš
věty tohoto typu.

MATEMATIKA
(Němcová)

T6
PO-písemná práce- mocniny

Opakování učiva ze 7. ročníku-geometrie Zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

PŘÍRODOPIS
(Jana Stará)

T9

Savci Referáty, savci v českém lese

CHEMIE
(Madaraszová)

T2

Písemka! Roztoky a výpočet koncentrace, w Student spočítá procentickou koncentraci roztoku, ví
jak se roztoky dělí.

ZEMĚPIS
(Burian)

T9
Evropa - poloha, přírodní, politické a hospodářské
poměry.



FYZIKA
(Doležel)

T9

Jednoduché stroje
Kolo na hřídeli, kladka

INFORMATIKA
(Šebesta)

T3

Kreativní hodina - ve skupině 5 lidí vytvoříme
krátký scénář na video o nové interaktivní tabuli

Půl třídy v IVT/ Půl ve sborovně

kvalitní 30s až 1 minutové video na vybranou
schopnost nové interaktivní tabule

DĚJEPIS
(Burian)

T9

Velká francouzská revoluce.

VÝCHOVY
T4

Píseň Kde ty kytky jsou

Pracovní činnosti - druhy jablek, moštování

Přečíst si text

Nasbírám bedýnku jablek a zkusím si moštování

Jiná sdělení
T9

Divadelní představení Voskovce a Wericha pod taktovkou tišnovské ZUŠky, a to v úterý 15. 11.
Vybírá se 80 Kč.


