
 

 
PLÁN VÝUKY OD 24 . 10. 2016 DO 28. 10. 2016 

 TŘÍDA VIII.  
 

Předmět Učivo Poznámka ŠVP/průřezová témata 

ČESKÝ JAZYK 
T8 

Pravopis 
 

25. 10. písemka - skloňování podstatných 
jmen (podobné cvičení jako v PS, které jsme 
dělali - převést podstatné jménodo náležitého 
pádu a čísla) 

Termín odevdání ČD - konec listopadu (2 
knihy) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
T8 

Projects - Ney York and London Prosím, přineste si na úterý vypracované 
projekty a zadaném tématu z Londýna či New 
Yorku. 
 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T8 

EINHEIT 7 
Wo und Wann? 
Učebnice str. 67 - 68 

St 2. 11. test na lekci 6 (podobná verze jako v 
pracovním sešitě na str. 57 - 58) 

 

 

MATEMATIKA 
T8 

nové učivo: Procenta - slovní 
úlohy 

Pokud nebude mít žák vypracovaný DÚ 
bude si jej muset vypracovat po vyučování 
 
 
 
pondělí 24.10 - opakovací test - procenta 
(přesunut z pá 21.10) 

 

PŘÍRODOPIS 
T8 

Savci - biomy Ústní zkoušení probraného učiva  

DĚJEPIS 
T8 

Vznik USA Pracovní list 

Prezentace PowerPoint 

EGS 

VDO 



 

ZEMĚPIS 
T8 

Prezentace na státy jižní a západní 
Evropy 

Prezentace vložit na školní mail 
zsdeblin@centrum.cz do příslušné složky 

 

FYZIKA 
T8 

Jednoduché fyzikální stroje - páka, 
kolo na hřídeli, kladka 

  

CHEMIE 
T8 

Písemné opakování - skupenství 
látek, látky x směsi, roztoky, 
hmotnostní zlomek - výpočet 

Procvičovat značky prvků periodické tabulky  

Jiná sdělení 
T8 

Platbu za kroužky prosím uhraďte na č. účtu školy pod VS dítěte (platí se 400 Kč za kroužek na 1. pololetí).  

Na e-mailové adresy, které jste uvedli jako kontaktní (žáci i rodiče), by Vám měly dojít přihlašovací údaje k elektronické                   
žákovské knížce Edookit. V případě nesrovnalostí se na mne obraťte.  

 

26.-28. 10. Podzimní prázdniny  

V termínu od 31. 10. do 3. 11. 2016 bude u školy přistaven kontejner na papír. Pokud tedy máte doma starý papír, prosíme o                        
jeho dodání spolu s lístečkem, kde bude jméno žáka, váha a podpis rodiče. 

 

Žáci opakovaně zapomínají pomůcky a úkoly do jednotlivých vyučovacich předmětů! :( Za tři zapomenutí bude do Edookitu                 
zapsána poznámka, za velmi časté zapomínání kázeňský postih.  

Prosím také o včasné omlouvání absencí v ŽK. Děkuji. 
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