
 

 
 

PLÁN VÝUKY OD 18. 9. 2016 DO 22. 9. 2017 
 TŘÍDA VIII.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T3 

 
Opakování učiva 

Pondělí 18. 9. vysvětlování gramatických a 
pravopisných jevů (2-3 minuty): 

1. Pravopis koncovek podstatných jmen 

- vzory (Lenča, Bára) 

2. pravopis koncovek přídavných jmen 

- vzory (Honza U., Terka, Sára) 

3. skloňování zájmena já (mě/mně) 

- pravidlo (Sandra, Týnka) 

4. pravopis bě/bje, pě 

- zdůvodnění (Filda, Jirka) 

5. pravopis vě 

- zdůvodnění (Lucka K., Gabča) 

6. pravopis mě/mně  

- zdůvodnění  (Jarda, Tom) 

- (na začátku, uprostřed a na konci slov - 
příslovcí) 

7. druhy vět vedlejších 

- druhy + otázky (Markétka, Markétka) 

8. věta hlavní věta vedlejší 

- jak poznáme (Lucka D., Sylva) 

9. Slovní druhy (Honza K, Davča, Leoš) 

- jednotlivé + jak je poznáme, jak se ptáme 

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! 



 

10. Větné členy 

- jaké máme a jak se ptáme (Dan, Luky, 
Vojta) 

11. Shoda přísudku s podmětem 

- jak se ptáme a co kdy píšeme 

(Igor, Marťa, Peťa) 

V průběhu týdne písemka: shoda přísudku 
s podmětem  

Pátek 22. 9. písemka: literární pojmy z PL 
+ vysvětlení 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T3 

Culture 
Unit 6 revision  

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T3 

Culture 
Unit 6 revision opakování slovíček 6. lekce 

s sebou: pracovní sešit, slovníček, sešit 
  

NĚMECKÝ JAZYK 
T3 

Einheit 4 
 

Familie 

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

MATEMATIKA 
T3 

Opakování učiva - poměr, 
měřítko mapy, úměra a 
trojčlenka 

-  Pracovní sešit - strany 4 - 7 
Domácí úkol ve st a v pá  
do hodin nosit učebnici Aritmetika, 
pracovní sešit, školní sešit, v pátek a v 
pondělí sešity s vypracovaným domácím 
úkolem 

PŘÍRODOPIS 
T3 

 
Opakování a doplnění 
učiva 8. ročníku - Plod, 
rozmnožování rostlin 

 

  



 

DĚJEPIS 
T3 

 
Opakování učiva 7. 

ročníku 
Mezi třicetiletou válkou a 

francouzskou revolucí 
 

V pátek 22. 9. písemka: státní svátky a ostatní 
svátky (viz zápis) 

 

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 19. 9. budou 2 hodiny D 

ZEMĚPIS 
T3 

Evropa - přírodní 
podmínky 

  

FYZIKA 
T3 

Práce, Výkon, Energie - 
polohová, pohybová 

  

Jiná sdělení 
T3 

18. 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 19. 9. budou 2 hodiny D 

 
 


