
PLÁN VÝUKY 30. 1. - 3. 2. 2023
VIII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T22

Prezentování miniprojektu fantastické
psaní

Přinesu práci, na které jsem sám/sama (či
skupinově) pracoval/a minulý týden a představím
ji spolužákům.

ANGLICKÝ JAZYK
T22

(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
T22

(Dvořák)

Unit 4 - Past simple, Places Around Town

NĚMECKÝ JAZYK
T22

(Walsbergerová)

Předložky  po otázce WO? (an, auf, in, über,
unter, zwischen, hinter, vor)
Skupinová aktivita - vytvoření výukového
plakátu - dovednost - použití znalostí k tématu.
Místnosti v domě, bytě - nová slovní zásoba

➔ Umístním předmět podle zadání - předložky se
3. pádem.

➔ Pracuji ve skupině, vyhledám a napíšu pojmy
pro pojmenování místností v doměXbytě.

➔ Hodnotím svoji i práci ostatních - dávám
zpětnou vazbu.



NĚMECKÝ JAZYK
T22

(Klepárníková)

Einheit 7 Předložky se 3. a 4. pádem
Místnosti v domě Skupinová práce - popíšu nábytek v místnosti.

Pojmenuju místnosti v domě.

MATEMATIKA
T22

(Němcová)

Základy statistiky
Řeším příklady  sám nebo ve skupině.

PŘÍRODOPIS
T22

(Stará)

Savci

2. 2. ZOO Brno

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

ZEMĚPIS
T22

(Burian)

Prezentace - Evropa.

FYZIKA
T22

Skupenské přeměny

DĚJEPIS
T22

(Dvořák)

Dějepis odpadá 😢

CHEMIE
T19

v pondělí test na vodík, kyslík,
dusík a uhlík

Kovy

INFORMATIKA
T



HUDEBNÍ VÝCHOVA
T22

Píseň Sweet dreams Nauč se slova a melodii.

PRACOVNÍ ČINNOSTI
T

JINÁ
SDĚLENÍ

22

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

V úterý, 31. 1., si poslední vyučovací hodinu rozdáme vysvědčení, tedy v čase 12:05-12:40, končíme
tedy tento den ve 12:40. Veškerá odpolední výuka odpadá (PČ).

Ve středu, 1. 2., se společně vydáme oslavit pololetní vysvědčení do Tron Laser arény do Brna,
každý žák zaplatí, dle své volby, počet her, vybíráme tedy buď 190,- nebo 285,- na žáka (1 hra 95,-).
Prosím o donesení peněz nejlépe už v pondělí! Každý si tedy zahraje minimálně dvě hry ve dvou
různých arénách. Návratku očekávejte v pondělí, kdyby se někdo nechtěl zúčastnit, bude tento den ve
škole v jiné třídě.

Ve čtvrtek, 2. 2., Vás čeká exkurze s paní učitelkou Janou Starou do ZOO Brno a v pátek 3. 2. nás
čekají pololetní prázdniny.

Přeji všem pohodový týden plný skvělých zážitků!:-)

https://www.tronlaserarena.cz/

