
 

 
 

PLÁN VÝUKY OD 27. 11. 2017 DO 1. 12. 2017 
 TŘÍDA VIII.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T13 

 
Souvětí souřadné / souvětí 

podřadné 
Interpunkce v souvětí 

písemka: druhy VV, poměry mezi VH, 
interpunkce 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T13 

My family 
Everyday English 
Likes and dislikes 

průběžně Self-assessment - ústní zkoušení 
Presentations 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T13 

My life, past simple 
My family  

POMŮCKY DO UČOVÁNÍ NOSIT 
VŽDY S SEBOU (pracovní sešity, 
učebnice Project 3, sešit do angličtiny) 

NĚMECKÝ JAZYK 
T13 

Einheit 5 
Wochenplan 
uč. str.52 
Slovesa s odlučitelnou 
předponou 
Was machst du in deiner 
Freizeit? 

  
 

MATEMATIKA 
T13 

Výrazy (číselné výrazy a 
výrazy s proměnnými) 
 

opakovací testík - počítání s mocninami V út 28.11 by měli mít žáci v PS 
vypracovaná cvičení po stranu 31 a strany 
50 až 59 

PŘÍRODOPIS 
T13 

Savci - úvod 
 

  

CHEMIE 
T13 

Voda - dokončení 
 

 Prosím o důkladnější přípravu na hodiny! 
Naučit se značky prvků H - Kr! 

DĚJEPIS 
T13 

Habsburská monarchie  

 

Toto úterý dvě hodiny D 



 

ZEMĚPIS 
T13 

Severní a střední Evropa 
Východní Evropa 

TEST severní a střední Evropa Prezentace žáků na státy severní a střední 
Evropy, Pracovní list s pojmy 

FYZIKA 
T13 

Tepelné motory   

Jiná sdělení 
T13 

28. 11. Sportovní den – organizace – 8. třída a ŽP (3. - 5. vyučovací hodina)  
konec vyučování bude v 12:50 hod 

 

1.12.Vánoční dílničky 15- 17:45. Rozsvěcení vánočního stromu 18:00  

 
Vážení rodiče, 

žádáme Vás o platbu příspěvku Klubu přátel školy Kamarád ve výši 150,- Kč na rodinu, kterou prosím proveďte během                   
měsíce listopadu prostřednictvím dětí u třídního učitele. 

Pokud jste již přispěli, děkujeme. 

Příspěvek bude použit na podporu výuky dětí ZŠ a MŠ Deblín. 

V tomto roce jsme financovali 

· koncert bubnů pro žáky ZŠ a MŠ Deblín 

· projekt Edison - zahraniční studenti ve výuce 

· odměny pro děti oceněné jako Skokani roku 

· občerstvení při školních akcích 

· Zahradní slavnost 

· předplatné časopisů do všech tříd školy i školek 

Finanční podpora od Vás rodičů je pro naši činnost velmi důležitá a zásadní pro podporu dětí při jejich akcích, děkujeme. 

Zaplacením příspěvku se automaticky nestáváte členem KPŠ Kamarád. Pokud byste o členství měli zájem, prosíme o                
napsání mailu na kpskamarad@seznam.cz. Budete tak mít možnost spolurozhodovat o použití získaných finančních             
prostředků, podílet se na přípravě akcí a setkávání s vedením školy. 

Všichni noví členové jsou srdečně vítáni! 

za KPŠ Kamarád 

Markéta Weiglová 



 

předsedkyně 

 
 

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 

 
 


