
 

 
 

PLÁN VÝUKY OD 11. 9. 2016 DO 15. 9. 2017 
 TŘÍDA VIII.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T2 

 
Opakování učiva 

 

 

Termín odevzdání čtenářského deníku: 
konec října 2017 

Co nosit do hodin: 

MLUVNICE (pondělí, středa, čtvrtek) 

- učebnici Český jazyk 
- pracovní sešit 
- slohu + eurofolie + prázdné papíry, 

nejlépe linkované A4 

SLOH (pátek) 

- učebnici Český jazyk 
- pracovní sešit 
- slohu + eurofolie + prázdné papíry, 

nejlépe linkované A4 

LITERATURA 

- Čítanku 
- slohu + eurofolie + prázdné papíry, 

nejlépe linkované A4 

Tento týden bude literatura! 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T2 

Revision 
Reading and comprehension 

Culture 
 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T41 
- - -  

 
  



 

NĚMECKÝ JAZYK 
T2 

Opakování učiva 7. ročníku 
Familie 

 S sebou: slovníček, sešit na gramatiku a 
pracovní sešit Macht mit!1.díl 
 

MATEMATIKA 
T2 

Opakování učiva - počítán se zlomky a 
celými čísly, poměr, měřítko mapy, 
úměra a trojčlenka 

-  Pracovní sešit - vypracované strany 2 - 7 
Domácí úkol ve st 13.9 a v pá 15.9 

PŘÍRODOPIS 
T2 

 
Opakování a doplnění učiva 8. ročníku 
 

  

DĚJEPIS 
T2 

 
Opakování učiva 7. ročníku 

 

 Co nosit do hodin: 

- učebnici  
- slohu se zápisy 
- eurofolie 

 

UPOZORNĚNÍ!!! 

Každé úterý bude odpolední vyučování (7. a 
8. vyuč. hodina) realizováno následovně: 

- 1x za 14 dní 2 hodiny Vv 
- 1x za 14 dní 2 hodiny D 

V úterý 12. 9. budou 2 hodiny Vv 

ZEMĚPIS 
T2 

Opakování učiva 7. ročníku, 
Evropa 

  

FYZIKA 
T2 

Opakování učiva 7. ročníku, 
Práce 

  

Jiná sdělení 
T2 

13. 9. Hromadné třídní schůzky od 17:00 hod. ve třídě:-) 
 
15. 9. Seznamovací schůzka parlamenťáků od 14:00 ve sborovně školy. 

11. 9. Nultou hodinu probíhá matematika. 

 



 

Prosím o platbu za pracovní sešity (Čj, M, Aj, Nj - celkem  531,-) a pomůcky do Vv (celkem 130 Kč)  

CELKEM: 661 Kč, a to nejlépe do pátku 15. 9. 2017. Moc prosím, o přesné částky. Děkuji :) 

 

UPOZORNĚNÍ!!! 

Každé úterý bude odpolední vyučování (7. a 8. vyuč. hodina) realizováno následovně: 

- 1x za 14 dní 2 hodiny Vv 
- 1x za 14 dní 2 hodiny D 

V úterý 12. 9. budou 2 hodiny Vv 

 

 

 
 


