
 

 
PLÁN VÝUKY OD 20. 3. 2017 DO 24. 3. 2017 

 TŘÍDA VIII.  
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T27 

Rozbor souvětí 22. 3. písemka - určování vět vedlejších a 
poměrů mezi vh (grafy) 

Termín odeslání článku do školního 
časopisu Sedmopolis:  

Pátek 24. 3.!! 

Známkuji pravopis, formátování i 
stylistiku, proto pečlivě kontrolujte! 

Termín odevdání ČD - 7. 4. 2017 

(2 knihy) 

ANGLICKÝ JAZYK 
T27 

Reading - 6C 
signs, phrasal verbs 

  

NĚMECKÝ JAZYK 
T27 

Einheit 0 
Max ist wieder da! 
Úvod do nové lekce. 

 Nová slovní zásoba 

MATEMATIKA 
T27 

Výrazy - číselný výraz a výraz s 
proměnnou 

 nosit učebnici i PS Aritmetika 
Žáci, kteří nerozumí probírané látce 
mohou dojít po dohodě na konzultaci. 

PŘÍRODOPIS 
T27 

Svaly Ústní zkoušení!  

DĚJEPIS 
T27 

České země v 19. století 8. 3. písemka - Napoleon Bonaparte 

22. 3. písemka - Vídeňsý kongres, 
emancipace národů,  

27. 3. písemka - Průmyslová revoluce 

prezentace PowerPoint 

ZEMĚPIS 
T27 

Půdní poměry a ochrana přírody v 
ČR 

TEST - Podnebí a vodstvo ČR Pracovní listy + prezentace 



 

FYZIKA 
T27 

Elektrická náboj a proud   

CHEMIE 
T27 

Úprava chemických rovnic 
Rozdělení chemických reakcí 

 Procvičovat značky prvků periodické 
tabulky H - Xe!!! 

Jiná sdělení 

T27 
21. 3. Tematický den ŽP - Jedeme na Nový Zéland. Vyučování bude upraveno následovně: 

- nultá hodina odpadá 
- odpolední vyučování odpadá 
- konec výuky ve 12:50 (5 vyučovacích hodin) 

 
POSLEDNÍ ŠANCE - zájemci o zájezd do Salzburgu: do 20. 3. přinést návratku a peníze  
(p. uč. Rohanové/ pí uč. Zouharové 
 
!!! 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.  

 


