
 

 
PLÁN VÝUKY OD 6. 2. 2017 DO 10. 2. 2017 

 TŘÍDA VIII.  
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 

T22 

Poměry mezi VH Diktát Termín odevdání ČD - 10. 2. 2017 

(2 knihy) 

ANGLICKÝ JAZYK 

T22 

Revision of Unit 5 
Test Unit 5 

pátek -opakovací test- předpřítomný čas, 
nepravidelná slovesa, slovní zásoba lekce 5 

 

NĚMECKÝ JAZYK 

T22 

Einheit 8 
uč. str. 78 - 79 
Eine Traumreise 

  

MATEMATIKA 

T22 

geometrie - kružnice, kruh, válec 
středa 8.2 - opakovací test (procenta, 
mocniny, převody jednotek, Pythagorova 
věta, konstrukce trojúhelníků a 
čtyřúhelníků) 

nosit učebnici i PS do geometrie, 
kalkulačku, rýsovací potřeby 
žáci opět nenosí domácí úkoly - pokud 
nebude zjednána náprava, budou si 
domácí úkoly dodělávat po vyučování 
ve škole 

PŘÍRODOPIS 

T22 

Stavba kostí, spojení kostí - 
opakování  
Lidská kostra 

Ústní zkoušení!  

DĚJEPIS 

T22 

Napoleon Bonaparte  prezentace PowerPoint 

ZEMĚPIS 

T22 

Česká republika - uvod do učiva TEST - OSN, OPEC Pracovní list - Pohoří, nížiny, řeky  

FYZIKA 

T22 

Vlastnosti pružných těles 
Kmitání 

TEST - Fázové přeměny látek  



 

CHEMIE 

T22 

Prvky 
 

Stavba atomu - písemné opakování 
Ústní zkoušení! 

Procvičovat značky prvků periodické 
tabulky H - Xe!!! 

Jiná sdělení 

T22 

!!! Zákaz používání mobilních telefonů v budově školy - nejen během vyučování, ale i v průběhu 
přestávek !!! 

Žáci byli v souladu se Školním řádem opětovně poučeni o zákazu používání mobilních telefonů (za jakýmkoliv                
účelem) v budově školy. Mobilní telefon by měli mít vypnutý ve skříňce nebo v batohu s tím, že bez povolení                    
pedagogického pracovníka ho nesmí použít - pokud ho chtějí využít ke komunikaci, je jejich povinností se dovolit                 
učitele!  

V případě, že žáci nebudou dbát tohoto zákazu opakovaně, dopustí se tak porušení školního řádu, za což budou 
následovat kázeňské postihy.  

 

3. 2. Pololetní prázdniny :-) 
 
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! 

 

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! 

 


