
 

 
PLÁN VÝUKY OD 16. 1. 2017 DO 20. 1. 2017 

 TŘÍDA VIII.  
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T19 

Opakování na pololetní písemnou 
práci 
Poměry mezi VH 

20. 1. pololetní písemná práce:  

- mluvnické kategorie sloves + 
slovesný vid 

- pravopis i/y v koncovkách 
podstatných jmen a přídavných 
jmen 

- shoda přísudku s podmětem 
- předpony s-, z-, vz- 
- předložky s/se, z/ze 
- skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 
- skloňování zájmena já 
- druhy VV 

Termín odevdání ČD - začátek února 
2017 (2 knihy) 

ANGLICKÝ JAZYK 
T19 

Culture- Heroes and heroines U5 
Reading: Safety on the Net 
Revision of Unit 5 

opakovat nepravidelná slovesa- celá 
stránka 
 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T19 

Einheit 8 
uč. str. 77 - 78 
Grammatik: möchten  

St 18. 1. test na slovní zásobu lekce 8 (1. 
sloupeček + odstavec od die Fahrkarte po 

bleiben) 

 

MATEMATIKA 
T19 

geometrie - opakování ze 7. 
ročníku 
výrazy  

Děkuji všem žákům za práci v prvním 
pololetí a přeji, ať se jim daří i v 
druhém pololetí nejen podle jejich píle, 
ale také podle jejich představ:-) 

PŘÍRODOPIS 
T19 

Tkáně Ústní zkoušení!  

DĚJEPIS 
T19 

VFR 18. 1. písemka: Baroko (tištěný zápis s. 
21-23 vč. - rokoko už ne) 

23. 1. písemka: Rokoko + klasicismus 

prezentace PowerPoint 



 

(tištěný zápis s. 23 Rokoko až s. 25 vč.) 

 

ZEMĚPIS 
T19 

OSN, OPEC  Prezentace na orgány, 
pracovní list 

FYZIKA 
T19 

Fázové přeměny látek - sublimace a 
desublimace 

  

CHEMIE 
T19 

Voda - opakování 
 

Ústní zkoušení! Procvičovat značky prvků periodické 
tabulky H - Xe!!! 

Jiná sdělení 
T19 

Žádost o sponzorský dar 
V pátek 10. února 2017 se uskuteční VIII. školní ples, na který jste srdečně zváni! Jeho součástí bude vedle polonézy a                     
šerpování deváťáků, tance za doprovodu J – Bandu a vystoupení hostů také Hra o ceny! Proto bychom Vás chtěli požádat o                     
sponzorský dar, ať už věcný, nebo finanční. Za příspěvky Vám předem velmi děkujeme a těšíme se na společné plesání! 

 

Pá 20. 1. - 4. zasedání Žákovského parlamentu 

 

Ne 22.1. 2017 odjezd na LVK v 8:00 od školy (sraz u školy v 7:30) 

 

PČ - prosím, na další hodiny PČ noste ŠITÍ (jehly, knoflíky se dvěma i čtyřmi dírkami, patentky, kousek suchého                   
zipu, odstřižky látek). Vše se naučíme přišívat, našívat a sešívat! 

 


