
PLÁN VÝUKY 19. 12. - 23. 12. 2022
VIII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T16

Tvůrčí psaní: vánoční příběh Mám napsaný vánoční příběh podle předem
zadaných kritérií a přečtu ho ostatním spolužákům.
Společně provedeme jeho hodnocení.

ANGLICKÝ JAZYK
T16

(Laušmanová)

Christmas

ANGLICKÝ JAZYK
T16

(Kristelová)

Christmas
Review: vocabulary and grammar

I will speak about Christmas.. I will read a text
about Christmas.

ANGLICKÝ JAZYK
T15

(Dvořák)

Test: Past Simpe opakování otázky a zápor

NĚMECKÝ JAZYK
T16

(Walsbergerová)

Weihnachten ➔ Zahraji si vánoční hru, seznámím se slovní
zásobou k tématu.

NĚMECKÝ JAZYK
T15

(Klepárníková)

Weihnachten
Slovní zásoba na téma Vánoce, německé koledy.



MATEMATIKA
T16

(Němcová)

Úprava matematických výrazů podle
vzorců-procvičování

Zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

PŘÍRODOPIS
T16

(Stará)

Savci

ZEMĚPIS
T15

(Burian)

Příprava prezentací - Evropa.

FYZIKA
T16

Tepelné motory

DĚJEPIS
T15

(Dvořák)

Třicetiletá válka
+
Vánoční speciálek aneb nejkrutější způsoby
popravy v dějinách

CHEMIE
T6

Atomy a molekuly
Periodická soustava prvků

INFORMATIKA
T15

Práce v Canva - vánoční přání
Virtuální realita ve dvojicích

mám hotové kvalitní přání, odeslané rodičům

HUDEBNÍ VÝCHOVA 70. léta v hudbě Poznej styl, který hraje

PRACOVNÍ ČINNOSTI
T14

Dobrovolné - dones trochu těsta na perníčky
(na jeden plech), kromě pečení bude degustace
- každý recept je originál, tak ať máme co
ochutnávat:-)

Mám upečené perníčky.



JINÁ
SDĚLENÍ

16

Milí rodiče a žáci,
co nás ještě čeká do konce kalendářního roku?

● v pondělí prosím doneste všichni 179,- na nové PS do němčiny
● předvánoční výuka probíhá dle rozvrhu ještě v pondělí a v úterý, včetně ranních a odpoledních

hodin
● v pondělí proběhne soutěž v anglické konverzaci
● ve středu 21. 12. bych se chtěla se třídou vypravit na společnou vánoční výpravu, návrhy

budou v hodině OSV vítány :-) (nechceme sedět u filmů ve třídě, chceme něco společného
zažít)

● 22. 12. proběhne ve třídě besídka, ochutnávky cukroví vítány :-), na programu se též
domluvíme (nezapomeňte sehnat dárek pro spolužáka), budeme končit ve 12:40

● 23. 12. - 2. 1. vánoční prázdniny

Krásné a provoněné Vánoce nám všem 🎄❄


