
 

 
 

PLÁN VÝUKY OD 25. 9. 2016 DO 29. 9. 2017 
 TŘÍDA VIII.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T4 

 
Obohacování slovní zásoby 
Pravopis (i/y v koncovkách) 

Kdo nepsal v pátek 22. 9. písemku: 
literární pojmy z PL + vysvětlení, napíše 
si ve středu 27. 9. v rámci hodiny 
mluvnice 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T4 
Unit 6 revision  

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T4 

Project 3  
Introduction prezentace projektu - Entertainment 

nové pracovní sešity a učebnice Project 3 

NĚMECKÝ JAZYK 
T4 

Einheit 4 
Familie 
Geburtstagskalender (uč. str. 
40,41) 

Út 26. 9., St 27.9 
Test na slovní zásobu (Hobbys) 

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

MATEMATIKA 
T4 

Opakování učiva - procenta Opakovací test - středa 27.9 (počítání se 
zlomky a celými čísly, poměr, měřítko 
mapy, procenta) 

Pracovní sešit - strany  7- 8 ; 10 -11 
Domácí úkol ve st 
do hodin nosit učebnici Aritmetika, 
pracovní sešit, školní sešit 

PŘÍRODOPIS 
T4 

Opakování a doplnění učiva 
8. ročníku - Rozmnožování 

rostlin, nahosemenné a 
krytosemenné 

 

Písemné opakování - list, květ plod Ústní zkoušení 

CHEMIE 
T4 

Oddělování složek směsí - 
pokračování 

 Ústní zkoušení 



 

DĚJEPIS 
T4 

 Kdo nepsal v pátek 22. 9. písemku: státní 
svátky a ostatní svátky (viz zápis), napíše si 
v úterý 26. 9.  

 

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 26. 9. budou 2 hodiny Vv 

ZEMĚPIS 
T4 

Evropa - přírodní podmínky   

FYZIKA 
T4 

Energie - polohová, 
pohybová 

TEST -  Práce a výkon  

Jiná sdělení 
T4 

28. 9. Den české státnosti :-) 

29. 9. Ředitelské volno :-) 

 

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 26. 9. budou 2 hodiny Vv 

 
 


