
 

 
PLÁN VÝUKY OD 14. 11. 2016 DO 18. 11. 2016 

 TŘÍDA VIII.  
 

Předmět Učivo Poznámka ŠVP/průřezová témata 

ČESKÝ JAZYK 
T11 

Pravopis - předpony s-, z-, vz-  
Předložky s/se, z/ze 
Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 
 
 

St 16. 11. písemka: předpony s-, z-, vz-, 
předložky  s/se, z/ze 

Termín odevdání ČD - konec listopadu (2 
knihy) 

Mluvní cvičení 

ANGLICKÝ JAZYK 
T11 

Lekce 5A+B - předpřítomný čas 
 

  

NĚMECKÝ JAZYK 
T11 

EINHEIT 7 
Wo und Wann? 
3. pád ve spojení s příslovečným 
určením času a místa 
Učebnice str. 70 

Učit se slovní zásobu lekce 7 

 

 

MATEMATIKA 
T11 

procvičení - druhá odmocnina středa 16.11 - opakovací test - mocniny a 
odmocniny (přesunut z pá 11.11) 

 

PŘÍRODOPIS 
T11 

Vývoj člověka - bipedie, lidské rasy   

DĚJEPIS 
T11 

České země a habsburská 
monarchie v 17. a 18. století 
Marie Terezie 

Pracovní list 

Prezentace PowerPoint 

EGS 

VDO 

ZEMĚPIS 
T11 

Prezentace na státy severní a 
západní Evropy; budou následovat 
státy severní a střední Evropy 
TEST - státy J+Z Evropy+pojmy 

Prezentace vložit na školní mail 
zsdeblin@centrum.cz do příslušné složky, 
pracovní list s pojmy 

 

FYZIKA 
T11 

Tepelné jevy - vnitřní energie tělesa   

CHEMIE 
T11 

Metody oddělování složek směsí - 
procvičování, videa 

Procvičovat značky prvků periodické tabulky 
H - Xe!!! 

 

mailto:zsdeblin@centrum.cz


 

Jiná sdělení 
T11 

Srdečně zveme všechny žáky a jejich rodiče na Miniveletrh středních škol, který se uskuteční v úterý 15. 11. od 16 hodin v                      
přízemí školy.  

 

V úterý 15. 11. Program prevence proti AIDS (2.  a 3. vyučovací hodinu). 

 

Od pondělí 7. 11. probíhají třídní schůzky. V případě, že potřebujete pomoci s obsluhou Edookitu, vezměte si s sebou                   
přihlašovací údaje! Děkuji.  

 

V pátek 17. 11. je státní svátek (Den studentstva), v pátek 18. 11. bude ředitelské volno.  

 

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.  

 

Prosím také o včasné omlouvání absencí v ŽK. Děkuji. 

 
 


