
 

 
PLÁN VÝUKY OD 17 . 10. 2016 DO 21. 10. 2016 

 TŘÍDA VIII.  
 

Předmět Učivo Poznámka ŠVP/průřezová témata 

ČESKÝ JAZYK 
T7 

Mluvnické kategorie sloves 
Pravopis 
 

Úterý 18. 10. písemka - akademické tituly 

Středa 19. 10. písemka - slovesný vid (určit u 
slovesa vid + utvořit vidovou dvojici) 

Termín odevdání ČD - konec listopadu (2 
knihy) 

Žáci dostali požadavky ke čtenářskému 
deníku, vložit, prosím do ČD a dodržovat.  

 

ANGLICKÝ JAZYK 
T7 

Unit 4 -culture -reading about New 
York 
History- the plague 

Prosím nosit pracovní sešit a úkoly v něm 
zadané, v tomto týdnu budeme pracovat na str. 
42+43. 
 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T7 

EINHEIT 6 
Ich stelle Wien vor 
Pracovní sešit str. 57 - 58 

Práce s pracovním listem  - “Computerwelt” 

 

 

MATEMATIKA 
T7 

opakování:  Mocniny 
nové učivo: Procenta 

Pokud nebude mít žák vypracovaný DÚ 
bude si jej muset vypracovat po vyučování 
 
Nosit pracovní sešit (PS) i učebnici (U)  
 
pátek 21.10 - opakovací test - procenta 

 

PŘÍRODOPIS 
T7 

Savci - ploutvonožci, 
lichokopytníci, sudokopytníci, 
opice, lidoopi, poloopice 

- prezentace žáků 
- ústní zkoušení probraného učiva 

 

DĚJEPIS 
T7 

USA Po 10. 10. písemka - druhy monarchií, 
občanská společnost 

Pořídit, prosím, slohu A4 s kroužkovou 

EGS 

VDO 



 

vazbou na eurofolie, sešit ne! 

ZEMĚPIS 
T7 

doprava Evropy 
TEST - Evropa - socioekonomické 
poměry 

Práce s pracovním listem a atlasem, prezentace 
Dú dokončit pracovní list s dopravou  

 

FYZIKA 
T7 

Účinnost, Jednoduché fyzikální 
stroje 

Prezentace perpetuum mobile  

CHEMIE 
T7 

Hmotnostní zlomek - výpočet, 
oddělování složek směsí 

Procvičovat značky prvků periodické tabulky 
(H až Co) 

 

Jiná sdělení 
T7 

Platbu za kroužky prosím uhraďte na č. účtu školy pod VS dítěte (platí se 400 Kč za kroužek na 1. pololetí).  

Na e-mailové adresy, které jste uvedli jako kontaktní (žáci i rodiče), by Vám měly dojít přihlašovací údaje k                  
elektronické žákovské knížce Edookit. V případě nesrovnalostí se na mne obraťte. Dne 25. 10. plánuji hromadné                
třídní schůzky, kde se můžete dozvědět základní informace k uživatelskému rozhraní Edookitu. 

 

Žáci opakovaně zapomínají pomůcky a úkoly do jednotlivých vyučovacich předmětů! :( 

Prosím také o včasné omlouvání absencí v ŽK. Děkuji. 

 

Prosím, prodisutujte s dětmi, co si kupují před vyučováním a během volných hodin před odpoledním vyučováním.                
Často děti vídáme s brambůrkami a jinými pochutinami, někteří si z peněz pořizují energy drinky, které jsou pro                  
dospívající velmi nevhodné a jejich konzumace je ve škole zakázána. Děkujeme.  

 
 


