
 

 
PLÁN VÝUKY OD 1. 5. 2017 DO 5. 5. 2017 

 TŘÍDA VIII.  
 
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T33 

Opakování pravopisu diktát: vyjmenovaná slova 

písemka: větný rozbor - 
opakování (počet vět v souvětí, 
graf souvětí, druhy VV, poměr 
mezi VH, mluvnické kategorie 
podstatných jmen a sloves, 
synonyma, antonyma, slovní 
druhy) 

Termín odevzdání ČD: 9. 6. 2017!!! 
(2 knihy) 

ANGLICKÝ JAZYK 
T33 

Dokončení lekce 6 a opakování 
song -p.79 

 
opakovací test z lekce 6 

Prosím zamyslete se nad výběrem další 
učebnice, jsou k dipozici ve třídě. 

NĚMECKÝ JAZYK 
T33 

Einheit 1 
Bei uns! 
Uč. str. 14, 15 
Slovesa: stehen, hängen, liegen, sitzen + 3. 
pád 

 Nová slovní zásoba (PS str. 19) 

MATEMATIKA 
T33 

Výrazy - úprava mnohočlenů na součinový 
tvar pomocí vytýkání a vzorců 

středa 3.5 - opakovací test 
-sčítání a odčítání  mnohočlenů 
pátek 5.5 - násobení mnohočlenů 

Žáci mohou procvičovat příklady na 
stránkách: 
http://onlinecviceni.cz/exc/list_topic_m
at2.php 

PŘÍRODOPIS 
T33 

Oběhová soustava - opakování 
Mízní soustava 

  

DĚJEPIS 
T33 

Viktoriánská Anglie 
Připomenutí výročí a státního svátku 8. 5.  

 prezentace PowerPoint 

video Královna Viktorie (2009) 



 

ZEMĚPIS 
T33 

Zpracovatelský průmysl ČR  Pracovní listy + prezentace 

FYZIKA 
T33 

Reostat a potenciometr, Zapojování zdrojů  Dú - příklad na zapojování rezistorů 

CHEMIE 
T33 

Nekovové prvky, polokovy  Procvičovat značky prvků periodické 
tabulky a naučit prvky do konce 
periody!!! 
 

Jiná sdělení 

T32 
Pondělí 1. 5.: Svátek práce (volno) 
 
Pátek 5. 5. od 11:15: geografické pásmo Kouzelná planeta 
 
!!! 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.  

 


