
 

 
 

PLÁN VÝUKY OD 23. 10. 2016 DO 27. 10. 2017 
 TŘÍDA VIII.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T8 

Pravopis (i/y v koncovkách) Pondělí 23. 10. odevzdat týdenní domácí 
úkol 

Téměř každou hodinu budeme psát krátké 
pravopisné cvičení na známky. Každý žák 

opravené písemky dostane a bude si je 
zakládat do svých složek ČJ. Velmi často 
budeme psát cvičení opakovaně, proto je 
nutné, aby si žáci chyby prohlédli, aby je 
znovu neopakovali a předešli tak případné 

další špatné známce. 

Čtenářský deník: 2 knihy - do 30. 10.  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T8 

Present tenses 
Reading, listening and 

comprehension 

průběžně Self-assessment - ústní zkoušení 
2. 11. - Present tenses test 

 
Do 23. 10. prezentace!!! 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T8 

Project 3  
Introduction 

 

grammar - present simple/continuous 
opakování - písemná práce 25.10. 

 
POMŮCKY DO UČOVÁNÍ NOSIT 
VŽDY S SEBOU (pracovní sešity, 
učebnice Project 3, sešit do angličtiny) 

NĚMECKÝ JAZYK 
T8 

Einheit 5 
Wochenplan 
uč. str. 44,45 
Wie spät ist es? 

 Nová slovní zásoba 
 

MATEMATIKA 
T8 

Pythagorova věta a její vyžití 
 

každou hodinu žáci píší krátké testy na 
paměťové určování druhých mocnin  

v úterý 24.10 by měli mít žáci  PS vyplněné 
po stranu 23 

PŘÍRODOPIS 
T8 

Krytosemenné rostliny - 
čeledi  

 

 Ústní zkoušení!! Prosím o důkladnější 
přípravu na hodiny! 



 

CHEMIE 
T8 

Vzduch - složení 
 

 Ústní zkoušení!! Prosím o důkladnější 
přípravu na hodiny! 
Naučit se značky prvků H - Ar! 

DĚJEPIS 
T8 

Francie před VFR 
Habsburská monarchie 

Kdo nepsal ve čtvrtek 13. 10. písemku, 
napíše si ji v tomto týdnu: Druhy 
monarchií, občanská revoluce 

 

UPOZORNĚNÍ!!! 

Každé úterý bude odpolední vyučování (7. a 
8. vyuč. hodina) realizováno následovně: 

- 1x za 14 dní 2 hodiny Vv 
- 1x za 14 dní 2 hodiny D 

V úterý 17. 10. budou 2 hodiny Vv 

ZEMĚPIS 
T8 

Jížní a západní Evropa  Prezentace žáků na státy jížní a západní 
Evropy 

FYZIKA 
T8 

Jednoduché stroje   

Jiná sdělení 
T8 

26. - 27. 10. Podzimní prázdniny :-) 

24. 10. Kavárna pro rodiče a veřejnost: Jak naše děti ztrácejí dětství a chytají nové nemoci - od 16:30 ve sborovně                     
školy. 

3. 11. Zasedání Žákovského parlamentu ZŠ Deblín od 14:00 ve sborovně školy. 

 

UPOZORNĚNÍ!!! 

Každé úterý bude odpolední vyučování (7. a 8. vyuč. hodina) realizováno následovně: 

- 1x za 14 dní 2 hodiny Vv 
- 1x za 14 dní 2 hodiny D 

 
 


