
 

 
PLÁN VÝUKY OD 13. 2. 2017 DO 17. 2. 2017 

 TŘÍDA VIII.  
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 

T23 

Poměry mezi VH - procvičování středa 15. 2. písemka: poměry mezi VH 

 

Termín odevdání ČD - 10. 2. 2017 

(2 knihy) 

ANGLICKÝ JAZYK 

T23 

Lesson 6- Health and illnesses   

NĚMECKÝ JAZYK 

T23 

Einheit 8 
uč. str. 79 - 80 
Dialoge - am Schalter, 
Zimmerreservierung 

 Sloveso fahren, (časování) 

Sloveso möchten (postavení ve větě, 
časování) 

MATEMATIKA 

T23 

geometrie - obsah a obvod kruhu, 
vzájemná poloha přímky a 
kružnice, dvou kružnic 

pá 17.2 - opakovací test (obsah a obvod 
kruhu, vzájemná poloha kružnic, přímky a 
kružnice) 

nosit kalkulačku (ne mobil)rýsovací 
potřeby (pravítko, kružítko, tužku) 

PŘÍRODOPIS 

T23 

Páteř, špatné držení těla, 
onemocnění a úrazy opěrné 
soustavy 

Ústní zkoušení! 
17. 12. Písemné opakování - tkáně, kostra 

 

DĚJEPIS 

T23 

České země v 19. století  prezentace PowerPoint 

ZEMĚPIS 

T23 

Česká republika - povrch a reliéf TEST - ČR slepá mapa přírodní poměry 
(pohoří, nížiny, řeky a vodní plochy) 

Pracovní list - Pohoří, nížiny, řeky, 
vodní plochy 

FYZIKA 

T23 

Vlnění - příčné a podélné TEST - vlastnosti pružných těles, kmitání a 
vlnění 

 

CHEMIE Chemická vazba, chemické 
sloučeniny 

Stavba atomu - písemné opakování 
Ústní zkoušení! 

Procvičovat značky prvků periodické 
tabulky H - Xe!!! 



 

T23  

Jiná sdělení 

T23 

!!! 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.  

 


