
PLÁN VÝUKY 23. 1. - 27. 1. 2023
VIII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T21

v pondělí přinesu vyplněný
čtenářský list

Uzavírání známek, zhodnocení pololetí,
sebehodnocení v českém jazyce

Čtení s porozuměním

Zhodnotím svoji práci v hodinách českého jazyka,
své znalosti, dovednosti. Společně s vyučující
uzavřu svou známku. Znám své silné a slabé
stránky, dám si cíl do dalšího pololetí.

Trénuji čtení s porozuměním.

ANGLICKÝ JAZYK
T21

(Laušmanová)

Unit 2B: Meet Harry Potter
str.44-45

Popíšu charaktery knižních postav. Použiju nová
nepravidelná slovesa.

ANGLICKÝ JAZYK
T21

(Kristelová)

Unit 4 - The Pelican State -
Let’s go  on a trip pg 78-80

I will be able to give advice. I will plan a trip.

ANGLICKÝ JAZYK
T21

(Dvořák)

Unit 4 - Past simple, Places Around Town

NĚMECKÝ JAZYK
T21

(Walsbergerová)

Opakování slovíček - nábytek a zařízení
Skupinová aktivita - hledání a pojmenování
objektů v učebně, ve škole.
Místnosti - nová slovní zásoba

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

➔ Pracuji ve skupině, vyhledám a napíšu
pojmy k obrázku



NĚMECKÝ JAZYK
T21

(Klepárníková)

Einheit 7 Předložky se 3.a4.pádem
Seznámím se s předložkami a používám je v
krátkém spojení s nábytkem (pod stolem, na
židli,...)

MATEMATIKA
T21

(Němcová)

Rovnice - základy
Řeším rovnice  sám nebo ve skupině

PŘÍRODOPIS
T21

(Stará)

Savci Zajímavosti ze světa zvířat, primáti, ochrana savců,
etologie

ZEMĚPIS
T21

(Burian)

Prezentace - Evropa.

Test - Severní a Západní Evropa.

FYZIKA
T21

ÚT - TEST - turbína + tepelné motory
ČT - skupenské přeměny

DĚJEPIS
T21

(Dvořák)

Test: Třicetiletá válka, evropské země 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

21

Milí žáci,
v pondělí proběhne pro zájemce doučování z M od 15:00.

Dále do 25. ledna musí být uzavřené známky za pololetí, a také se tento den účastní zájemci
exkurze s názvem Magický Senegal v Brně, bližší informace o průběhu školní akce obdrží přihlášení
žáci v pondělí v edookitu od paní učitelky Pavlíčkové.
Zbývající žáci budou v 8. A a učit se podle jejich rozvrhu. Prosím účastníky o donesení 80,-,
děkuji.

Pěkný lednový týden :-)


