
 

 
 

PLÁN VÝUKY OD 26. 3. 2018 DO 30. 3. 2018 
 TŘÍDA VIII.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T28 

Opakování pravopisu Doplňovací cvičení 

Skloňování číslovek : oba, dva, tři, čtyři 

Skloňování: oko, ucho, nohy, ruce 

po Velikonocích - odevzdání čtenářských 
deníků (2 knihy) 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T28 
  

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T28 
The Easter  

 

 
 

NĚMECKÝ JAZYK 
T28 

EINHEIT 1 
Shoppingtour 

Umět pojmenovat obchody a 
zboží v nákupním centru 
 
Způsobová slovesa 

  
Nová slovní zásoba 

+ 
umět pojmenovat obchodní centra 

 
 

MATEMATIKA 
T28 

 
Slovní úlohy o pohybu, 

směsích a společné práci 

 
 

 
 

PŘÍRODOPIS 
T28 

 
Tkáně 
Kostra 

 

 Tkáně - Výpisek z učebnice hotový na 
pondělí! 

CHEMIE 
T28 

 
Rozdělení chemických prvků 
 

  



 

DĚJEPIS 
T28 

Metternichovský 
absolutismus;  

národní obrození 

  

ZEMĚPIS 
T28 

 ČR podnebí a vodstvo  Pracovní list 

FYZIKA 
T28 

 Ohmův zákon a odpor  TEST el. proud, napětí, odpor a jeho 
měření 

 

Jiná sdělení 
T28 

26. 3. cestopisné pásmo Kouzelná planeta. Proběhne od  11.15 do cca 12.15. Vybíráme 50 Kč. 

27. 3. Tematický den “Velikonoce” - výuka NEbude probíhat podle rozvrhu. Žáci budou rozděleni do skupinek (rozpis 
dodám) napříč všemi třídami ve škole a proběhnou aktivity spojené s tématem Velikonoc jako křesťanského svátku. S 
sebou svačinu, věci na psaní a kreslení apod.  
V tento den odpadá nultá hodina (TVh, PČk) a bude zkrácené vyučování do 13.10 (odpadá poslední hodina). 

28. 3. Žákovský parlament ZŠ Deblín vyhlašuje soutěž “O nejhezčí třídní kraslici”. Podmínky soutěže - cílem je                 
vytvořit z žáků jednotlivých tříd kraslici, vyfotit ji a poslat na mail EliasJitka@seznam.cz, a to do 27. 3. 2018. Kraslice                    
může vypadat jakkoliv, ale musí na fotografii být všichni žáci i s třídními učiteli / asistentkami. Tolerují se nemocní a                    
fotograf :-) 

Jak budeme oblečeni: KLUCI (bílá trička, černé kalhoty) HOLKY (černé kalhoty nebo legíny + barevná trička).                
Rozdělení barev triček: žlutá (paní uč. Nagyová, Terka, Sandra), zelená (paní uč. Zouharová, Maky H., Sylva), modrá                 
(Bára, Sára, Maky W., Gabča), červená (Lucka K., Lucka D., Kristýna, Lenka) 

28. 3. Velikonoční beseda s PhDr. Irenou Ochrymčukovou - 3. vyučovací hodina. 

28. 3. Pořádáme turnaj ve vybíjené - ve škole, vybraní jedinci, 4.-6. hodina. Držíme pěsti! 

29.-30. 3. 2018 Velikonoční prázdniny :-) 

2. 4. Velikonoční pondělí - volno :-)  
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