
PLÁN VÝUKY 24. 10. - 28. 10. 2022
VIII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T8

Mluvnice:
Způsoby obohacování slovní zásoby

Po prázdninách si společně projdeme
cvičnou čtvrtletní práci a až poté ji napíšete
,,naostro” :)

Vyjmenuji tři základní způsoby obohacování slovní
zásoby, uvedu příklady.

ANGLICKÝ JAZYK
T8

(Laušmanová)

Blogger 3, Unit 0: Food
str.15

Vyprávím příběh v minulém čase.

ANGLICKÝ JAZYK
T8

(Kristelová)

Unit 3 Let’s Celebrate I can identify vocabulary connected to certain
celebrations. I can speak about my own
celebrations.

ANGLICKÝ JAZYK
T8

(Dvořák)

Presenting my topic

NĚMECKÝ JAZYK
T8

(Walsbergerová)

Nová lekce - č. 6 Jídlo a pití ➔ Řeknu a napíšu minimálně pět potravin a tři
druhy nápojů a dvě slovesa k tématu jídlo a
pití.



NĚMECKÝ JAZYK
T8

(Klepárníková)

Einheit 6
Essen und Trinken Vyjmenuju alespoň 10 druhů jídla a pití.

MATEMATIKA
T6

(Němcová)
PO - písemná práce-

mocniny

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

PŘÍRODOPIS
T6

(Stará)

BOTANIKA Části těla rostlin -  stonek, list, květ, plod referáty

ZEMĚPIS
T8

(Burian)

Evropa - poloha, přírodní, politické a
hospodářské poměry.

Evropa úvod - test

FYZIKA
T8

Jednoduché stroje - páka dvojzvratná a kolo
na hřídeli

DĚJEPIS
T8

(Dvořák)

Zámořské objevy, opakování, úniková hra

CHEMIE
T6

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

INFORMATIKA
T7

Minutová prezentaci o automatizaci = kde stroje
nahradili člověka

Odprezentuji 1 minutu kvalitní poznatek



Bezpečnost na internetu
Video Holka z Instagramu

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T2

(Jirásek)

Píseň Kde ty kytky jsou

JINÁ
SDĚLENÍ

8

Milí žáci a rodiče,
26., 27. 10. jsou podzimní prázdniny, 28. 10. státní svátek. Po prázdninách nás čeká čtvrtletí a
čtvrtletní písemné práce (9. 11. je pedagogická rada).
V pondělí po prázdninách, 31. 10., je ve škole strašidelná škola, můžete přijít v kostýmu ;-)...

Užijte si prázdniny!:)


