PLÁN VÝUKY OD 5. 6. 2017 DO 9. 6. 2017
TŘÍDA VIII.

Předmět
ČESKÝ JAZYK
T38

Učivo

Písemka

Poznámka

Opakování na závěrečnou písmenou
práci

14. 6. závěrečná písemná práce:

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

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

ANGLICKÝ JAZYK
T38

Skupina 1: Unit 1- minulý čas
Skupina 2: Unit 1: Reading: The
story of England
History: materials

NĚMECKÝ JAZYK
T38

Einheit 1
Bei uns!
Wiederholungstest

MATEMATIKA
T38

Rovnice - ekvivalentní úpravy
využívané při řešení lineárních
rovnic

skupna 2: test na slovní zásobu 1C

Slovní zásoba (PS str. 19)

16.6 závěrečná písemná práce
- počítání s mnohočleny
- úpravy výrazů
- řešení lineárních rovnic
- obvod kružnice, obsah kruhu
- objem a povrch válce
- vlastnosti a konstrukce trojúhelníku

Možnost opakování učiva po vyučování v
po 5.6. - 14:00 - 14:30
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.

php
PŘÍRODOPIS
T38

Trávicí soustava

Ústní zkoušení těch, kteří toto pololetí ještě
zkoušeni nebyli!

DĚJEPIS
T38

Kultura 2. pol. 19. století

prezentace PowerPoint

ZEMĚPIS
T38

Kraje ČR - prezentace

Všichni mít připravenou prezentaci

FYZIKA
T38

Elektrické spotřebiče, elektrická
energie

CHEMIE
T38

Chemické názvosloví dvouprvkové sloučeniny

Jiná sdělení
T38

Písemné opakování - kovy, alkalické kovy,
kovy alkalických zemin

Procvičovat značky prvků periodické
tabulky H - Rn!!!

Moc děkuji všem za perfektní atmosféru na výletě. Samozřejmě veliký dík patří také i Vám, rodičům, za perfektní přístup a
spolupráci! Bez Vaší vstřícnosti by se nic takového neuskutečnilo :)

Pátek 9. 6. EKO DEN S KOMETOU
Tento ročník EKO DNE nebude jen o sběru odpadu, ale zejména o edukaci a osvětě problematiky odpadového
hospodářství a ekologie. Proto bude součástí hodnocení i nový úkol, který si děti připraví dopředu a dovezou s
sebou na EKO Den –SOUTĚŽ O NEJZBYTEČNĚJŠÍ OBAL - vybereme společně.
Program: 9. 6. 2017
8:30 – 9:00 - příjezd dětí, přiřazení EKO týmu (hráč HC Kometa Brno, zástupce Lesů města Brna)
9:00 – 11:00 – edukativní cesta, čištění prostoru Lesy města Brna
11:00 – 12:30 – vyhlášení výsledků, přehlídka záchranných složek, podpisová akce „A“ týmu HC Kometa
Brno, doprovodný program, odjezd
Místo akce - Lesy města Brna, prostory nad obcí Deblín
Toalety – zajištěny na hřišti
Jídlo - drobné občerstvení děti obdrží po skončení edukativní cesty (svačinu s sebou), možné zakoupit i na
hřišti
Skupina obdrží – rukavice (1 rukavice os.), kleště (1 ks na skupinu), kvíz, pytle na třídění odpadu

S sebou – svačinu, pevnou obuv, v případě nepříznivého počasí pláštěnku, vědomosti, soutěžní obal

