
PLÁN VÝUKY 16. 1. - 20. 1. 2023
VIII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T20

čtvrtek 19. 1. pololetní
písemná práce

Procvičování na pololetní písemnou práci

Pololetní písemná práce

Tento týden si ověřím, co ovládám z učiva prvního
pololetí. Zjistím, co mi v ČJ jde a na čem bych ještě
měl/a zapracovat.

ANGLICKÝ JAZYK
T20

(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
T20

(Kristelová)

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

I will speak about a state in the U.S.A.

ANGLICKÝ JAZYK
T20

(Dvořák)

Unit 4 - Past simple, Places Around Town

NĚMECKÝ JAZYK
T20

(Walsbergerová)

Nová slovní zásoba - nábytek a zařízení
Skupinová aktivita - hledání a pojmenování
objektů v učebně, ve škole
Opakování číslovky, pojmy pro určování
ročních období, měsíců a dnů v týdnu

➔ Hledám a přiřazuji s ostatními německé
výrazy pro nábytek a zařízení.

➔ Opakuji číslovky, dny v týdnu, roční období,
měsíce.



NĚMECKÝ JAZYK
T20

(Klepárníková)

Einheit 7 Bei uns zu Hause
Pojmenuju nábytek doma, ve svém pokoji, ve škole.

MATEMATIKA
(Němcová)

T20
pátek 20.1.pololetní písemná

práce

- Úprava matem. výrazů, mocniny,
odmocniny, geometrie- opakování na
pololetní pís. práci

Zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

PŘÍRODOPIS
T20

(Stará)

Savci

ZEMĚPIS
T19

(Burian)

Prezentace - Evropa.

FYZIKA
T20

ÚT - Tepelné motory + opakování
ČT - TEST - Turbíny, Tepelné motory

DĚJEPIS
T20

(Dvořák)

Evropské státy v 17. a 18. Století,
trojúhelníkový obchod

CHEMIE
T19

v pondělí test na vodík, kyslík,
dusík a uhlík

Kovy

INFORMATIKA
T



HUDEBNÍ VÝCHOVA
T20

Synkopy - základní rytmy Nauč se přesně zahrát synkopu.

PRACOVNÍ ČINNOSTI
T20

JINÁ
SDĚLENÍ

20

Milí žáci,
v pondělí proběhne pro zájemce doučování z M od 15:00.
Ve středu čeká některé z Vás účast na adaptačních skupinkách pro předškoláky, nezapomeňte na
to. 🙂
Dále do 25. ledna musí být uzavřené známky za pololetí, a také se tento den účastní zájemci exkurze
s názvem Magický Senegal v Brně.

Pěkný týden :)


