
 

 
PLÁN VÝUKY OD 26 . 9. 2016 DO 30. 9. 2016 

 TŘÍDA VIII.  
 

Předmět Učivo Poznámka ŠVP/průřezová témata 

ČESKÝ JAZYK 
T5 

Opakování - věty vedlejší  Úterý 4. 10. písemka - VV  

Ve středu 5. 10. bude mluvnice! 

Prosím, nosit:  

Úterý - mluvnice: učebnice ČJ7, PS, sešit 
mluvnice 

Středa - 1x za 14 dní mluvnice: učebnice ČJ7, 
PS, sešit mluvnice, 1x za 14 dní sloh: učebnice 
ČJ7, PS, sešit sloh (o tom, co budeme mít, 
budete informováni v TP anebo v úterní 
hodině ČJ 

Čtvrtek - literatura: Čítanka 7, sešit literatura 

Pátek - mluvnice: učebnice ČJ7, PS, sešit 
mluvnice, 5. hodina  

Žáci dostali požadavky ke čtenářskému 
deníku, vložit, prosím do ČD a dodržovat.  

Termín odevdání ČD - začátek října (3 knihy) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
T5 

Unit 4D 
reading, listening 
Gramatika: budoucí plány (future 
arrangements 

 
 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T5 

EINHEIT 6 
Katka bekommt eine e-mail 
Ich stelle Wien vor 
Uč. str. 64 - 65 

St 5. 10. test - slovní zásoba (počítačové 
příslušenství, zvířta..), 4. pád a zápor kein 

 

MATEMATIKA 
T5 

Opakování:  Poměr 
Nové učivo: Mocniny 

Pracovní sešit str. 12 - 15 
Učebnice str. 14 - 24 

 



 

PŘÍRODOPIS 
T5 

Savci - hmyzožravci, letouni, 
chudozubí, hlodavci 

prezentace žáků  

DĚJEPIS 
T5 

Raný novověk  Pořídit, prosím, slohu A4 s kroužkovou 
vazbou na eurofolie, sešit ne! 

EGS 

VDO 

ZEMĚPIS 
T5 

Evropy - socioekonomické poměry 
Obyvatelstvo, sídla, rasy, 
náboženství 

Práce s pracovním listem a atlasem, prezentace  

FYZIKA 
T5 

Energie - polohová a pohybová 
Přeměny energií 

  

CHEMIE 
T5 

Směsi, roztoky, hmotnostní zlomek   

Jiná sdělení 
T5 

Čtvrtek 6. 10. Exkurze do vily Tugendhat, odjezd 6.07 z Deblína 

 

Prosím, prodisutujte s dětmi, co si kupují před vyučováním a během volných hodin před odpoledním vyučováním.                
Často děti vídáme s brambůrkami a jinými pochutinami, někteří si z peněz pořizují energy drinky, které jsou pro                  
dospívající velmi nevhodné jejich konzumace je ve škole zakázána. Děkujeme.  

 

SBÍRKA VĚCÍ PRO ÚTULKY (5. 9.-5. 10. 2016) 

Pomohou: 
* Granule a konzervy pro psy a kočky, 
* Piškoty, pamlsky, těstoviny, rýže 
* Kočičí WC a stelivo do WC, hračky, oblečky pro pejsky 
* Pelíšky, šampony, obojky, vodítka, klece, misky 
* Odčervovadla, prostředky proti blechám a klíšťatům 
* Suché pečivo pro koně 
* Polštáře, peřiny (ne peří), povlečení, závěsy, deky, přehozy, ručníky 
* Úklidové a desinfekční prostředky 

Předem děkujeme :)  

Výtěžek bude rozdělen mezi útulky a domácí depozita (bez příjmů). 

Prosím, přinést podepsanou návratku ohledně pobytu ve škole po vyučování. Děkuji.  



 

 
 


