
 

 
 

PLÁN VÝUKY OD 15. 1. 2018 DO 19. 1. 2018 
 TŘÍDA VIII.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T19 

Opakování na pololetní 
písmenou práci  

 19. 1. pololetní písmená práce 

- slovesný vid 
- pravopis i/y v koncovkách 

(podstatných a přídavných jmen) 
- shoda přísudku s podmětem 
- předpony s-, z-, vz- 
- předložky s/se, z/ze 
- pravopis mě/mně, bě/bje, pě, vě/vje 
- druhy VV 
- poměry mezi VH 
- grafy souvětí 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T19 

Future (Will and going to) 
Listening and 

comprehension 

18. 1. Unit 2 vocabulary test 
průběžně Self-assessment - ústní zkoušení 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T19 

The human story 
Families 

 

oparava pracovních listů 
18.1. - písemná práce 

 
 
 

NĚMECKÝ JAZYK 
T19 

EINHEIT 6 Sportfest 
uč. str 55 - 56 

Nullartikel 

Test ze slovní zásoby 
úterý 16. 1. (sk.1) - všechna slovíčka 

středa 17. 1. (sk.2) - podstatná jména a 
slovesa 

Kdo bude mít nerozhodně známku, bude v 
úterý 23. nebo ve středu 24. 1. ústně 

zkoušen. 

MATEMATIKA 
T19 

Opakování na pololetní 
písemnou práci 

v pátek 19.1.2018 pololetní písemná 
práce 

V út 16.1 by měli mít žáci v PS 
vypracovaná cvičení po stranu 43  

PŘÍRODOPIS 
T19 

Savci - pokračování 
 

Test na savce - vzhledem k pololetní 
písemné práci z matematiky v pátek 19. 1. 
se domluvíme na jiném termínu, možná 
zaměníme páteční hodinu přírodopisu s 

 



 

čtvrteční hodinou chemie (18.1.) 

CHEMIE 
T19 

Ionty, chemické vazby 
 

 Prosím o PŘÍPRAVU DO HODIN!!! 

DĚJEPIS 
T19 

Velká francouzská revoluce Úterý 23. 1. písemka: Marie Terezie, 
Josef II., Baroko 

Toto úterý dvě hodiny Vv 

ZEMĚPIS 
T19 

Evropská Unie  Pracovní list 

FYZIKA 
T19 

Vlnění a šíření vln   

Jiná sdělení 
T19 

OV - 15. 1. test (viz sešit a pracovní listy, téma: Psychické procesy a stavy). Pokud si někdo bude chtít opravit známku                      
nebo vylepšit průměr, připraví si na 22. 1. prezentaci na jedno z následujících témat: “Optické klamy, Paměť, City” v                   
rozsahu 20 minut. Prezentace bude obsahovat i otázky pro spolužáky vedoucí k diskuzi.   

 
 


