
PLÁN VÝUKY 9. 1. - 13. 1. 2023
VIII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T19

čtvrtek 19. 1. pololetní
písemná práce

Speciální týden: Typizovaná cvičení k
přijímacím zkouškám

Tento týden si zkouším plnit typizovaná cvičení k
PZ.

ANGLICKÝ JAZYK
T19

(Laušmanová)

Unit 2: Once upon a time
str. 40-42

Sdělím dvě informace o Walesu.
Vyprávím o knihách, které čtu. Pojmenuju postavy
v knihách.

ANGLICKÝ JAZYK
T19

(Kristelová)

Unit 4 - The Pelican State -
Group projects - USA States

I can complete research and prepare a presentation

ANGLICKÝ JAZYK
T19

(Dvořák)

Unit 4 - Past simple, Places Around Town

NĚMECKÝ JAZYK
T19

(Walsbergerová)

Konverzace - co vidím na obrázku . tvořím
otázky a odpovědi.
Německy mluvící země Evropy - reálie - práce
se zdroji.

➔ Tvořím otázky a odpovědi k postavám na
obrázku.

➔ Seznámím se s německy mluvícími zeměmi
Evropy, pracuji se zdroji.



NĚMECKÝ JAZYK
T19

(Klepárníková)

Práce s obrázkem, konverzace
Reálie Trénuji konverzaci (odpovídám na otázky),

správný slovosled. Poznám blíže německy mluvící
země.

MATEMATIKA
T16

(Němcová)

Úprava matematických výrazů podle
vzorců-procvičování

Zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

PŘÍRODOPIS
T18

(Stará)

Savci

ZEMĚPIS
T19

(Burian)

Prezentace - Evropa.

FYZIKA
T19

Tepelné motory

DĚJEPIS
T19

(Dvořák)

Evropské státy v 17. a 18. století

CHEMIE
T19

v pondělí test na vodík, kyslík,
dusík a uhlík

Kovy

INFORMATIKA
T



HUDEBNÍ VÝCHOVA 70. léta v hudbě, pop Kde leží hranice mezi kvalitní a spotřební
populární hudbou?

PRACOVNÍ ČINNOSTI
T

JINÁ
SDĚLENÍ

19

Milí žáci,
v tomto týdnu se někteří z Vás účastní lyžarského kurzu, moc si ho užijte a nezraňte se!:-)
Klukům tento týden odpadá nultá pondělní hodina tělocviku, a taktéž odpadají čtvrteční sportovní
hry.

V pondělí 9. 1. proběhne pro zájemce také první hodina doučování z M, od 15:00.
Nezapomeňte, že do 25. ledna musí být uzavřené známky za pololetí.

Pohodový týden!:)


