
 

 
PLÁN VÝUKY OD 31 . 10. 2016 DO 4. 11. 2016 

 TŘÍDA VIII.  
 

Předmět Učivo Poznámka ŠVP/průřezová témata 

ČESKÝ JAZYK 
T9 

Pravopis - koncovky 
 

1.11. písemka - koncovky přídavných jmen 

Termín odevdání ČD - konec listopadu (2 
knihy) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
T9 

Opakování lekce 4 
Test z lekce 4 

  

NĚMECKÝ JAZYK 
T9 

EINHEIT 7 
Wo und Wann? 
Učebnice str. 67 - 68 

St 2. 11. test na lekci 6 (podobná verze jako v 
pracovním sešitě na str. 57 - 58) 

 

 

MATEMATIKA 
T9 

nové učivo: mocniny Pokud nebude mít žák vypracovaný DÚ 
bude si jej muset vypracovat po vyučování 
 
Naučit se zpaměti druhou mocninu čísel 10 
- 20 
 
pátek 4.11 - opakovací test - mocniny 

 

PŘÍRODOPIS 
T9 

Savci - biomy, chování   

DĚJEPIS 
T9 

Francie před VFR  
Ludvík XIV. 

Pracovní list 

Prezentace PowerPoint 

EGS 

VDO 

ZEMĚPIS 
T9 

Prezentace na státy jižní a západní 
Evropy; budou následovat státy 
severní a střední Evropy 

Prezentace vložit na školní mail 
zsdeblin@centrum.cz do příslušné složky 
pracovní list s pojmy 

 

FYZIKA 
T9 

Jednoduché fyzikální stroje - páka, 
kolo na hřídeli, kladka 

  

CHEMIE Písemné opakování - skupenství Procvičovat značky prvků periodické tabulky  

mailto:zsdeblin@centrum.cz


 

T9 látek, látky x směsi, roztoky, 
hmotnostní zlomek - výpočet 

Jiná sdělení 
T9 

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.  

 

V termínu od 31. 10. do 3. 11. 2016 bude u školy přistaven kontejner na papír. Pokud tedy máte doma starý papír, prosíme o                        
jeho dodání spolu s lístečkem, kde bude jméno žáka, váha a podpis rodiče. 

 

Žáci opakovaně zapomínají pomůcky a úkoly do jednotlivých vyučovacich předmětů! :( Za tři zapomenutí bude do Edookitu                 
zapsána poznámka, za velmi časté zapomínání kázeňský postih.  

Prosím také o včasné omlouvání absencí v ŽK. Děkuji. 

 
 


