
 

 
PLÁN VÝUKY OD 6. 3. 2017 DO 10. 3. 2017 

 TŘÍDA VIII.  
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T26 

Poměry mezi VH - procvičování 
Rozbor souvětí 

diktát 

určování vět vedlejších a poměrů mezi vh 

Termín odevdání ČD - 7. 4. 2017 

(2 knihy) 

ANGLICKÝ JAZYK 
T26 

Reading - 6C 
signs, phrasal verbs 

  

NĚMECKÝ JAZYK 
T26 

Einheit 0 
 
Úvod do nové lekce. 

 Nová slovní zásoba 

MATEMATIKA 
T26 

Výrazy - číselný výraz a výraz s 
proměnnou 

test byl z st 3.3 přesunut na st 8.3 
(kružnice, kruh, válec, vzájemná poloha 
přímky a kružnice) 

od pondělí 6.3 nosit učebnici i PS 
Aritmetika 
Žáci, kteří nerozumí probírané látce, 
mohou dojít po dohodě na konzultaci. 

PŘÍRODOPIS 
T26 

Svaly Ústní zkoušení!  

DĚJEPIS 
T26 

České země v 19. století 8. 3. písemka - Napoleon Bonaparte 

22. 3. písemka - Vídeňsý kongres, 
emancipace národů,  

27. 3. písemka - Průmyslová revoluce 

prezentace PowerPoint 

ZEMĚPIS 
T26 

Hydrologie a pedologie ČR  Pracovní listy + prezentace 

FYZIKA 
T26 

Zvuk - hlasitost 
Infrazvuk a Ultrazvuk 

TEST Zvukové jevy Prezentace žáků 

CHEMIE 
T26 

Chemické reakce  Procvičovat značky prvků periodické 
tabulky H - Xe!!! 



 

Jiná sdělení 

T26 

Zájemci o zájezd do Salzburgu: do 9. 3. přinést návratku a peníze  (p. uč. Rohanové/ pí uč. Zouharové) 

10. 3. ředitelské volno :) 

13.-19. 3. JARNÍ PRÁZDNINY! Přeji všem žákům a jejich rodinám příjemně strávené dny bez nemoci a úrazů. 

 
Drtivá většina všech žáků polevila v učení, jejich přístup v hodinách laxní. 
Uvažujeme o tom, že žákům nebudeme oznamovat písemné práce prostřednictvím Edookitu a 
týdenního plánu. Děkuji za pochopení. 
 
!!! 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.  

 


