
 

 
PLÁN VÝUKY OD 9. 1. 2017 DO 13. 1. 2017 

 TŘÍDA VIII.  
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T18 

Vedlejší věty 
Spojovací výrazy věty hlavní a 
spojovací výrazy věty vedlejší 

20. 1. pololetní písemná práce:  

- mluvnické kategorie sloves + 
slovesný vid 

- pravopis i/y v koncovkách 
podstatných jmen a přídavných 
jmen 

- shoda přísudku s podmětem 
- předpony s-, z-, vz- 
- předložky s/se, z/ze 
- skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 
- skloňování zájmena já 
- druhy VV 

Termín odevdání ČD - začátek února 
2017 (2 knihy) 

ANGLICKÝ JAZYK 
T18 

Culture- Heroes and heroines U5 
present perfect+just 

opakovat nepravidelná slovesa- celá 
stránka 
 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T18 

Einheit 8 
uč. str. 76 - 77 
Grammatik: möchten  

hodnocení gramatických sešitů 
(prosím žáky, aby si dopsali a doplnili, co 

jim chybí) 

Přepsat si novou slovní zásobu do 
slovníčku a průběžně se ji učit 

MATEMATIKA 
T18 

geometrie - opakování ze 7.ročníku 
opakování na pololetní práci 

středa  11.1. - pololetní písemná práce 
(procenta, slovní úlohy, mocniny, 
odmocniny, pravoúhlý trojúhelník) 

nosit pouze PS do geometrie a 
kalkulačku 

PŘÍRODOPIS 
T18 

Tkáně Ústní zkoušení!  

DĚJEPIS 
T18 

VFR 18. 1. písemka: Baroko (tištěný zápis s. 
21-23 vč. - rokoko už ne) 

23. 1. písemka: Rokoko + klasicismus 

prezentace PowerPoint 



 

(tištěný zápis s. 23 Rokoko až s. 25 vč.) 

 

ZEMĚPIS 
T18 

Evropská unie - historie 
Orgány EU 
Schengen 

TEST - Evropská unie Prezentace na orgány EU, 
pracovní list 

FYZIKA 
T18 

Skupentví látek -  
fázové přeměny látek 

  

CHEMIE 
T18 

Voda 
 

Ústní zkoušení! Procvičovat značky prvků periodické 
tabulky H - Xe!!! 

Jiná sdělení 
T18 

Cola, kofola, energy drinky - platí zákaz konzumace těchto pochoutek ve škole!!! Především upozorňuji, že si žáci                 
kupují nezdravé “svačiny” v průběhu polední pauzy před odpoledním vyučováním. Opakovaně byli poučeni o pravidlech               
konzumace těchto potravin ve škole, bohužel je ale nedodržují. Prosím o nápravu.  

11. 1. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (16:00-18:00) 

PČ - prosím, na další hodiny PČ noste ŠITÍ (jehly, knoflíky se dvěma i čtyřmi dírkami, patentky, kousek suchého                   
zipu, odstřižky látek). Vše se naučíme přišívat, našívat a sešívat! 

 


