
 

 
PLÁN VÝUKY OD 10. 4. 2017 DO 14. 4. 2017 

 TŘÍDA VIII.  
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T30 

Rozbor souvětí 
Opakování pravopisu 

 HODNĚ ŽÁKŮ ČD NEDODALO - 
náhradní a poslední termín: pondělí 
10. 4.!!! 

ANGLICKÝ JAZYK 
T30 

Easter 
signs, phrasal verbs 

  

NĚMECKÝ JAZYK 
T30 

Einheit 1 
Bei uns! 
Uč. str. 11, 12 
Mein Zuhause 

 Nová slovní zásoba (PS str. 19) 

MATEMATIKA 
T30 

Výrazy - sčítání, odčítání a 
násobení mnohočlenů 

ČPP - pondělí 10.4 (konstrukce 
trojúhelníků, Pythagorova věta, kruh, 
válec, číselné  výrazů a mnohočleny) 

 

PŘÍRODOPIS 
T30 

Oběhová soustava   

DĚJEPIS 
T30 

Revoluce 1848  prezentace PowerPoint 

ZEMĚPIS 
T30 

Obyvatelstvo ČR TEST - Úvod do ČR Pracovní listy + prezentace 

FYZIKA 
T30 

Ohmův zákon a elektrický odpor TEST - náboj, proud, napětí  

CHEMIE 
T30 

Molární hmotnost 
Látkové množství 

 Procvičovat značky prvků periodické 
tabulky!!! 
 



 

Jiná sdělení 

T30 
V úterý 11. 4. v 16:00 se uskuteční hromadná třídní schůzka rodičů žáků 8. 
třídy. Bude se řešit prospěch, absence a další záležitosti.  
Pokud je to možné, dostavte se prosím.  
Děkuji za pochopení. 
P.Rohanová 
 

13., 14. a 17. 4.: Velikonoční prázdniny ψ 
 

Velmi chválím žáky, kteří se zúčastnili výukového programu s MUDr. Uzlem, za naprosto vzorné 
chování a spolupráci! :-) Děkuji!  
N. Jandásková 
 
Velká pochvala a poděkování také náleží žákům, kteří pomáhali při zápisu do první třídy. 
 

!!! 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.  

 


