
 

 
 

PLÁN VÝUKY OD 30. 10. 2016 DO 3. 11. 2017 
 TŘÍDA VIII.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T9 

Pravopis (i/y v koncovkách) Pondělí 30. 10. nový týdenní domácí úkol 
(4.) 

Úterý 31. 10. odevzdat čtenářský deník - 
min. 2 knihy 

Středa 1. 11. 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. 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T9 

Reading, listening and 
comprehension 

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

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T9 

Project 3  
Introduction 

 

grammar - present simple/continuous  
My life 
 

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

NĚMECKÝ JAZYK 
T9 

Einheit 5 
Wochenplan 
uč. str. 46 
Eine Einladung, Florians 
Woche 

St 1. 11. test 
Sk. 1: předložky am, um, im + dny v týdnu, 

měsíce, roční období, čas 
 

Sk. 2: slovní zásoba (PS str.63,64) 

Nová slovní zásoba 
 



 

MATEMATIKA 
T9 

Pythagorova věta a její vyžití 
 

každou hodinu žáci píší krátké testy na 
paměťové určování druhých mocnin a 
odmocnin 

 

PŘÍRODOPIS 
T9 

Práce na projektech - 
dokončení!! 

 

  

CHEMIE 
T9 

Vzduch - složení 
 

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

DĚJEPIS 
T9 

Francie před VFR 
Habsburská monarchie 

 

 

UPOZORNĚNÍ!!! 

V úterý 31. 10. budou 2 hodiny D 

ZEMĚPIS 
T9 

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

FYZIKA 
T9 

Jednoduché stroje   

Jiná sdělení 
T9 

31. 10. proběhne Halloween ve všech školkách 
 
Rozdělení žáků do školek je následující: 
 
MŠ Oranžová (Deblín): Markéta Halouzkouvá, Markéta Weiglová, Kristýna Pekařová, Jirka Slezák, Filip Mikulík,             
Lenka Strašáková, Lucka Kosová, Bára Večerová, ped. dozor: Mgr. Šárka Nagyová 
 
MŠ Krteček (Deblín): Honza Urban, Tereza Krejčí, Sára Veselá, Gabriela Horáková, Jarda Hanák, Tomáš Crha,               
David Kirsch, Honza Klusák, Sandra Jarolímová, ped. dozor: Mgr. Jana Zouharová 
 
MŠ Maršov (Maršov): Vojta Štulpa, Lucka Dvořáčková, Sylva Samsonová, Dan Vít, Lukáš Soukup, Petr              
Račanský, Martin Mihula, Igor Zemánek, Leoš Černohorský, ped. dozor: Mgr. Tomáš Doležel 
 
Všem žákům odpadá nultá hodina. Žáci, kteří jdou do školek v Deblíně, přijdou do školy na první vyučovací hodinu                   



 

tj. na 8.25. Mohou se ve škole i převléknout do kostýmů (prosím, aby převleky nebyly moc strašidelné). Žáci, kteří                   
jdou do MŠ Maršov, budou mít již oblek na sobě a přijedou autobusem, který jede 8.44 z Veverské Bítýšky. Tam je                     
bude na zastávce v 8.54 čekat pan učitel Doležel. Předpokládaný konec celé akce ve všech školkách je v 11.30.                   
Poté žáci mohou odcházet domů (pokud nepůjdou ve škole ještě na oběd), odpolední výuka jim odpadá.  
 

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 

 
 


