
 

 
PLÁN VÝUKY OD 22. 5. 2017 DO 26. 5. 2017 

 TŘÍDA VIII.  
 
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T36 

Opakování na závěrečnou písmenou 
práci 

14. 6. závěrečná písemná práce: 

Pravopis 

● i/y v koncovkách podstatnýc a 
přídavných jmen 

● předpony s-, z-, vz- 
● shoda přísudku s podmětem 
● skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně 

Druhy VV 

Významové poměry mezi VH 

Grafy souvětí 

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 
T36 

Skupina 1: Unit 1- přítomný prostý a 
minulý čas 
Skupina 2: clothes 
 

pokračujeme v souhrnném ústním 
hodnocení 
 

 

NĚMECKÝ JAZYK 
T36 

Einheit 1 
Bei uns! 
Wiederholungstest 

 Slovní zásoba (PS str. 19) 

MATEMATIKA 
T36 

Výrazy - úprava mnohočlenů na 
součinový tvar pomocí vytýkání a 
vzorců  

 
středa 24.5 - úprava mnohočlenů na 
součinový tvar 

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 pondělí 22.5 od 14:00 na 

http://onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php
http://onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat2.php


 

konzultaci spojenou s procvičením 
probraného učiva  

PŘÍRODOPIS 
T36 

Dýchací soustava   

DĚJEPIS 
T36 

Dějiny USA  prezentace PowerPoint 

ZEMĚPIS 
T36 

Kraje ČR - prezentace  Všichni mít připravenou prezentaci 

FYZIKA 
T36 

Výkon, elektrické spotřebiče, 
elektrická energie 

  

CHEMIE 
T36 

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

Jiná sdělení 

T36 
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, 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.  

 


