
 

 
PLÁN VÝUKY OD 28. 11. 2016 DO 2. 12. 2016 

 TŘÍDA VIII.  
 

Předmět Učivo Poznámka ŠVP/průřezová témata 

ČESKÝ JAZYK 
T13 

Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 
Co víme větě 
 
 

Termín odevdání ČD - začátek prosince  

(2 knihy) 

Mluvní cvičení 

ANGLICKÝ JAZYK 
T13 

Lekce 5  
 protecting the environment 
reading -Making people aware- 5C 
předpřítomný čas, nepravidelná 
slovesa 
 

Naučit se nepravidelná slovesa ze seznamu 
-prvních 20 sloves i z pracovního sešitu 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T13 

EINHEIT 7 
Wo und Wann? 
Množné číslo podstatných jmen 
Jahreszeiten, Monate 
uč. str. 71,72 

Učit se slovní zásobu lekce 7 

 

 

MATEMATIKA 
T13 

procvičení - druhá odmocnina 
nové učivo - pravidla pro počítání 
s mocninami 

pátek 2.12 (test přesunut z pá 25.11) - 
opakovací test (odmocniny, pravidla pro 
počítání s mocninami) 

 

PŘÍRODOPIS 
T13 

Vývoj člověka, lidské rasy   

DĚJEPIS 
T13 

Marie Terezie 
Josef II.  

Po 28. 11. Písemka: Rusko 17. a 18. století 
(přeložena kvůli nemoci) 

Prezentace PowerPoint 

EGS 

VDO 

ZEMĚPIS 
T13 

Prezentace na státy střední a 
východní Evropy 
TEST - státy střední a východní 
Evropy+pojmy 

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

 

mailto:zsdeblin@centrum.cz


 

FYZIKA 
T13 

Tepelné jevy - vnitřní energie tělesa 
Teplo+kalorimetrická rovnice 

  

CHEMIE 
T13 

Složení vzduchu - kyslík 
Voda 

Procvičovat značky prvků periodické tabulky 
H - Xe!!! 

 

Jiná sdělení 
T13 

Vážení rodiče, 

žádáme Vás o platbu příspěvku Klubu přátel školy Kamarád ve výši 150,- Kč na rodinu, kterou prosíme proveďte během                   
měsíce listopadu prostřednictvím dětí u třídního učitele. 

Příspěvky od rodičů budou použity na podporu dětí při školních akcích ZŠ a MŠ Deblín. Rozdělení peněz vždy společně se                    
členy KPŠ Kamarád a vedením školy pečlivě zvažujeme. 

Z peněz vybraných od Vás rodičů jsme zajišťovali občerstvení při adventních dílnách, občerstvení při prezentacích třídních                
projektů na konci školního roku 2015/16, přispěli jsme na venkovní učebnu. 

Zaplacením příspěvku se automaticky nestáváte členem KPŠ Kamarád. 

Pokud byste o členství měli zájem, prosíme o napsání mailu na kpskamarad@seznam.cz. Budete tak mít možnost                
spolurozhodovat o použití získaných finančních prostředků a podílet se na přípravě akcí. 

Všichni noví členové jsou srdečně vítáni :-)!!! 

za KPŠ Kamarád 

Markéta Weiglová 

předsedkyně 
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