
 

 
PLÁN VÝUKY OD 23. 1. 2017 DO 27. 1. 2017 

 TŘÍDA VIII.  
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T20 

Oprava pololetní písemné práce 
Poměry mezi VH 

Diktát Termín odevdání ČD - začátek února 
2017 (2 knihy) 

ANGLICKÝ JAZYK 
T20 

Culture- Heroes and heroines U5 
Reading: Safety on the Net 
Revision of Unit 5 

opakovat nepravidelná slovesa- celá 
stránka 
 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T20 

Einheit 8 
uč. str. 78 - 79 
Eine Traumreise 

  

MATEMATIKA 
T20 

převody jednotek, pythagorova 
věta - využití v geometrii, slovní 
úlohy 

 nosit učebnici i PS do geometrie a 
kalkulačku 

PŘÍRODOPIS 
T20 

Stavba kostí, spojení kostí Ústní zkoušení!  

DĚJEPIS 
T20 

Napoleon Bonaparte písemka: Baroko (tištěný zápis s. 21-23 vč. 
- rokoko už ne) - kdo nepsal 18. 1., bude 
psát 

23. 1. písemka: Rokoko + klasicismus 
(tištěný zápis s. 23 Rokoko až s. 25 vč.) 

 

prezentace PowerPoint 

ZEMĚPIS 
T20 

Česká republika - uvod do učiva TEST - OSN, OPEC Pracovní list 

FYZIKA 
T20 

Zvukové jevy TEST - Fázové přeměny látek  

CHEMIE Stavba atomu Ústní zkoušení! Procvičovat značky prvků periodické 



 

T20  tabulky H - Xe!!! 

Jiná sdělení 
T20 

!!! Zákaz používání mobilních telefonů v budově školy - nejen během vyučování, ale i v průběhu 
přestávek !!! 

Žáci byli v souladu se Školním řádem opětovně poučeni o zákazu používání mobilních telefonů (za jakýmkoliv                
účelem) v budově školy. Mobilní telefon by měli mít vypnutý ve skříňce nebo v batohu s tím, že bez povolení                    
pedagogického pracovníka ho nesmí použít - pokud ho chtějí využít ke komunikaci, je jejich povinností se dovolit                 
učitele!  

V případě, že žáci nebudou dbát tohoto zákazu opakovaně, dopustí se tak porušení školního řádu, za což budou 
následovat kázeňské postihy.  

 

31. 1. Den v lese - 1. vyučovací hodinu budou rozdána vysvědčení, zbytek dne nebude probíhat klasická výuka, ale                   
vyrazíme ven. Prosím, abyste přizpůsobili svoje oblečení aktuálnímu počasí! Není vhodné, aby v těchto teplotách               
chodila děvčata ven v leginách a nedostačující obuvi. Prosím rodiče o dohlédnutí na adekvátní oděv.  

 

1. 2. proběhne beseda s C. Podolským o filmových žánrech od 11:00 do 12:30 hod. Zbytek vyučování proběhne podle                   
rozvrhu. Vybíráme 40 Kč! 

2. 2. Ředitelské volno! 

3. 2. Pololetní prázdniny :-) 
 
Žádost o sponzorský dar 
V pátek 10. února 2017 se uskuteční VIII. školní ples, na který jste srdečně zváni! Jeho součástí bude vedle polonézy a                     
šerpování deváťáků, tance za doprovodu J – Bandu a vystoupení hostů také Hra o ceny! Proto bychom Vás chtěli požádat o                     
sponzorský dar, ať už věcný, nebo finanční. Za příspěvky Vám předem velmi děkujeme a těšíme se na společné plesání! 

 

Ne 22.1. 2017 odjezd na LVK v 8:00 od školy (sraz u školy v 7:30) 

 

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! 

 


