
 

 
 

PLÁN VÝUKY OD 4. 6. 2018 DO 8. 6. 2018 
 TŘÍDA VIII.  

 
Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T38 

Opakování na závěrečnou 
písemnou práci 

Doplňovací cvičení nebo diktát 

11. 6. závěrečná písemná práce 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T38 
Unit 4 revision 8. 6. Unit 4 final test 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Novotná) 

T38 

Culture - Britain 
Geography - time zones 

past continuous x past simple 
 

 
 

NĚMECKÝ JAZYK 
T38 

EINHEIT 1 
Shoppingtour 

Písemná práce 
Út 5. 6. - sk.1 
St 6. 6. - sk. 2 

(přiřazování textů: viz uč. str. 4 cv. 7, 
přečíst si rozhovor a doplnit správnou 

odpověď: viz PS str. 14 cv. 18, rozhovor: 
viz uč. str. 8 cv. 15, slovesa können a 

kennen: viz PS str. 11 cv. 11b)  

 
 
 

MATEMATIKA 
T38 

 
Geometrie - kružnice  

 
středa 6.6.  

Pololetní opakovací písemná práce 
(úpravy výrazů, rovnice, slovní úlohy 

řešené pomocí rovnic, výpočet neznámé ze 
vzorce, konstrukce čtyřúhelníků, objem a 

povrch hranolů) 

 
Ve út 5.6. by měli mít žáci v PS 

vypracovaná cvičení po stranu 95 
 
 
 

PŘÍRODOPIS 
T38 

Oběhová soustava, srdce 
 

Po debatě dohodnutý termín v úterý 5. 6. 
(úterý PŘ, středa PŘ i CHE) - Písemné 
opakování oběhové soustavy a srdce 

 



 

CHEMIE 
T38 

Názvosloví dvouprvkových 
sloučenin - halogenidy, oxidy, 

sulfidy 
 

  

DĚJEPIS 
T38 

Dějiny USA   

ZEMĚPIS 
T38 

Kraje ČR  Prezentace kraje ČR 

FYZIKA 
T38 

Opakování učiva 8. ročníku  TEST - zapojování zdrojů, výkon, spotřeba 
a výroba elektřiny, spotřebiče 

Ústní zkoušení na vybraná témata 

Jiná sdělení 
T38 

Vybíráme 30 Kč na papírové utěrky do třídy. 

11.-15. 6. bude probíhat sběr papíru! V této době bude na parkovišti školy přistaven kontejner (v čase 7:00-15:00; v pátek                    
7:00-11:00). Prosím o vhození papíru přímo do kontejneru a následné odevzdání lístečku s váhou sběru a podpisem                 
rodiče třídní učitelce. Děkuji :-) 

4.6. třídní focení! 

8. 6. Srdečně Vás zveme na koncert Pěveckého sboru Sasanky, společně s nímž si můžete poslechnout i Sboreček I.                   
stupně. Začátek akce je v 17:00 na dvoře školy a těšit se můžete i na občerstvení, které si nachystá KPŠ Kamarád. 

Vybíráme 700,- na výlet 
 
 


