
PLÁN VÝUKY 7. 11. - 11. 11. 2022
VIII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T10

Způsoby obohacování slovní zásoby

Sloh - mluvní cvičení

Čtení s porozuměním

Bezpečně ovládám základní tři způsoby
obohacování slovní zásoby, dokážu popsat, jak
které slovo vzniklo.

Seznamuji se s dalšími způsoby - spojováním slov v
sousloví, přenášením významu slova a cizími slovy.

Prosím ty, kteří neměli mluvní cvičení, aby byli v
pátek připraveni.

Prohlubuji svoji čtenářskou gramotnost, pracuji
nejen s texty k PZ.

ANGLICKÝ JAZYK
T10

(Laušmanová)

Unit 0: Chris´s diary
Str.20-23
Čtvrtek: Test Unit 0

Napíšu vyprávění o svém výletě,  použiju nepravidelná
slovesa.

ANGLICKÝ JAZYK
T9

(Kristelová)

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

ANGLICKÝ JAZYK
T10

(Dvořák)

Past Continuos



NĚMECKÝ JAZYK
T10

(Walsbergerová)

Jídlo a pití, lekce 6.
Co rád jíš nebo piješ?
Co se snídá u nás i sousedů.

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

➔ Rozšiřuji si aktivně slovní zásobu - řeknu, co
je zvykem snídat v různých zemích.

NĚMECKÝ JAZYK
T10

(Klepárníková)

Einheit 6
Was isst du zum Frühstück? Sdělím, co mám k snídani. Rozšiřuju sl.zásobu na

téma jídlo a pití. Konverzuji na dané téma.

MATEMATIKA
T10

(Němcová)

Mocniny, odmocniny Zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

PŘÍRODOPIS
T10

(Stará)

BOTANIKA - listané stromy, jedovaté
rostliny ČR, dokončení tématu, 16.11. -
písemka

Znám nejběžnější stromy, které se vyskytují v lese

ZEMĚPIS
T10

(Burian)

Evropa - poloha, přírodní, politické a
hospodářské poměry.

FYZIKA
T10

ÚT - Jednoduché stroje - opakování
ČT - TEST

DĚJEPIS
T10

(Dvořák)

Reformace, skupinový projekt

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

Bezpečnost na internetu
Video Holka z Instagramu

Odprezentuji 1 minutu kvalitní poznatek

HUDEBNÍ VÝCHOVA

JINÁ
SDĚLENÍ

10

Milí žáci a rodiče,
prosím, kdo ještě nepřinesl třídní fond, přineste, budeme z něj hradit např. divadelní představení
(80,-) Voskovce a Wericha, které nás čeká v úterý 15. 11. Návratky očekávejte tento týden.

17. 11. státní svátek, v pátek 18. 11. je ředitelské volno 🙂

21. - 30. 11. budou probíhat triády, v příštím týdnu Vám zašlu tabulku s termíny

Pěkný podzimní týden!


