
PLÁN VÝUKY 14. 11. - 18. 11. 2022
VIII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T11

Způsoby obohacování slovní zásoby

Návštěva divadelního představení Vest
pocket revue Voskovce a Wericha

Čtení s porozuměním

Bezpečně ovládám všechny způsoby, uvedu příklady
a popíšu postup toho, jak bylo české slovo utvořené.

Po návštěvě si divadlo společně zhodnotíme,
navážeme čtvrteční hodinu.

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

ANGLICKÝ JAZYK
T11

(Laušmanová)

Unit 1: Be creative!
str.24-26

Pojmenuju tvůrčí činnosti a volnočasové aktivity.
Popíšu svůj volný čas.

ANGLICKÝ JAZYK
T11

(Kristelová)

Unit 3 - Traditions in the UK,
Talking about future plans

I can describe different celebrations around the UK
and the world.

ANGLICKÝ JAZYK
T11

(Dvořák)

Past Simple, negatives



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
T11

(Klepárníková)

Einheit 6
Was möchtest du? Seznámím se s podmiňovacím tvarem slovesa

,,mögen”. Sdělím, co bych chtěl na jídlo.

MATEMATIKA
T10

(Němcová)

Mocniny, odmocniny Zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

PŘÍRODOPIS
T11

(Stará)

BOTANIKA - dokončení tématu rostliny,
16.11. - písemka

Znám nejběžnější stromy, které se vyskytují v lese

ZEMĚPIS
T11

(Burian)

Evropa - poloha, přírodní, politické a
hospodářské poměry.

FYZIKA
T11

Energie tělesa a teplo

DĚJEPIS
T11

(Dvořák)

Státní svátek

CHEMIE
T6

Středa - písemka! na Metody dělení směsi

Částicové složení hmoty, atomy a molekuly

Žák pozná, kterou metodu má použít na dělení
směsi dvou látek, umí popsat filtrační a destilační



aparaturu, zná látky schopné sublimace, vyjmenuje
použití metod  a příklady v  běžném životě

INFORMATIKA
T11

Dopracování úkolů z minulých hodin
Kdo má hotovo - Virtuální realita, Roboti

Edison

mám hotové video o interaktivní tabuli a
prezentaci o automatizaci

HUDEBNÍ VÝCHOVA

JINÁ
SDĚLENÍ

11

Milí rodiče,
ve středu šla edookitem tabulka s termíny triád, prosím, zapište se do ní. Triády budou probíhat ve
třech dnech, a to 21., 22. a 28. 11.

V úterý vyrážíme na divadelní revue V+W do Tišnova, sraz je v 9:30 před tišnovskou radnicí,
rozchod po skončení představení, cca ve 12:15. Návratky jsme poslali domů ve čtvrtek.

Ve čtvrtek 17. 11. je státní svátek, 18. 11. je ředitelské volno.

Přeji všem pěkný prodloužený víkend!:-)


