PLÁN VÝUKY OD 15. 5. 2017 DO 19. 5. 2017
TŘÍDA VIII.

Předmět
ČESKÝ JAZYK
T35

Učivo

Písemka

Poznámka

Opakování pravopisu

pravopisné cvičení

TERMÍN ZASLÁNÍ ČLÁNKU DO
ČASOPISU - ČTVRTEK 25. 5.!!!
Pozor na pravopisné chyby, překlepy a
formátování.
Do předmětu e-mailu uvést “Sedmopolis”
Termín odevzdání ČD: 9. 6. 2017!!!
(2 knihy)

ANGLICKÝ JAZYK
T35

Project 4 - past simple/continuous,
used to
Way to win 7 - was/were, otázky v
přítomném prostém čase

NĚMECKÝ JAZYK
T35

Einheit 1
Bei uns!
Unsere Hobbys
Bilderdiktat

Slovní zásoba (PS str. 19)

Výrazy 
- úprava mnohočlenů na
součinový tvar pomocí vytýkání a
vzorců

Pochopení učiva vyžaduje již dříve získané
znalosti, které žáci nemají dostatečně
upevněné, proto je třeba stále procvičovat:
Žáci mohou procvičovat příklady na
stránkách:
http://onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.p
hp
nebo dojít 
v úterý 16.5 od 14:00na
konzultaci spojenou s procvičením

MATEMATIKA
T35

pokračujeme v souhrnném ústním
hodnocení

pátek 19.5 - 
úprava mnohočlenů na
součinový tvar

probraného učiva
PŘÍRODOPIS
T35

Dýchací soustava

Po 15. 5. - Písemné opakování - Oběhová
soustava (přesunuto z pátku 12. 5.)

DĚJEPIS
T35

Francie a Rusko 2. poloviny 19.
století
Dějiny USA

prezentace PowerPoint

ZEMĚPIS
T35

Doprava a cestovní ruch ČR

Pracovní listy + prezentace

FYZIKA
T35

Reostat a potenciometr, Zapojování
zdrojů

Dú - příklad na zapojování rezistorů

CHEMIE
T35

Kovy

Jiná sdělení
T35

Út 16. 5. - Písemné opakování - Nekovové
prvky

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

Žáci, kteří se zúčastnili bruslení s Kometou, přinesou 72 Kč na výdaje za dopravu, a to do úterý 16. 5. Děkujeme.
17. 5. Focení naší třídy!
26. 5. Akademie 
při příležitosti 50. výročí školy.
Od 14:00 bude otevřena škola veřejnosti, 
Akademie začíná v 16:00 a bude v
tělocvičně. Všichni jste srdečně zváni! :)

!!! 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, žebez 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.

