
 

  
PLÁN VÝUKY OD 22. 10. 2018  DO  26. 10. 2018 

 TŘÍDA VIII. 

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T8 

Slovní zásoba 
(uč. 16-19/tabulky) 

- užití cizích jmen v textu 

Slovesa 
(uč. 23) 

- opakování 

22. 10. 
Diktát na slova přejatá 

24. 10. 
Opakovací pís. práce na slova 
přejatá (skloňování a pravopis) 

23. 10. 
Čtení: 26-30 

26. 10.  
projektový den 

MATEMATIKA 
T8 

Hranoly 
- objem, povrch (síť hranolu) 

ve středu 24. 10. 
Opakovací test - hranoly 

procvičovat zapisování postupů 
konstrukcí (symbolika v učebnici 
geometrie pro 8. třídu, strana 4) 

ANGLICKÝ JAZYK 
Kolbaba 

T8 

Past Simple in use 
My family 

Introduction and Unit 1 
vocabulary test  

ANGLICKÝ JAZYK 
Laušmanová 

T8 
Unit 1C: My family   

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 1 

T8 

Einheit 7 
Wo und Wann? 

Zahlen, Uhr 
 Přepsat novou slovní zásobu do 

slovníčku. 

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 2 

T8 

Einheit 7 
Wo und Wann? 

Zahlen, Uhr 
 Přepsat novou slovní zásobu do 

slovníčku. 

ZEMĚPIS 
T8 Jižní Evropa, prezentace státy  Prezentace státy - jížní a západní 

Evropy 



 

PŘÍRODOPIS 
T8 

Jednoděložné a dvouděložné rostliny, 
krytosemenné rostliny   

 FYZIKA 
T8 

Jednoduché fyzikální stroje - kolo na 
hřídeli, kladka 

 
 

DĚJEPIS 
T8 Francie za Ludvíka XIV. 

Každou hodinu budu zkoušet: 
státní svátky + 1. květen + roky 

1918, 1938, 1948, 1968, 1989 
 

CHEMIE 
T8 

Směsi - roztoky, hmotnostní zlomek, 
oddělování složek směsí 

Vzduch 
  

JINÁ SDĚLENÍ 
T8 

Do 22. 10. odevzdáváme návratky na Prodanou nevěstu! 

23. 10. Předmětové bloky v úterý 

24. 10. ŽP Deblín vyhlašuje na 3. vyučovací hodinu Drakiádu. 

25.-26. 10. Pojektové dny k výročí vzniku Československa: 

- ve čtvrtek pracujeme v rámci třídy 
- čeká nás prezentace od žáků 9. třídy o vzniku Československa a První republice, půjdeme na výstavu                

dobových předmětů v budově školy (pokud ještě někdo máte cokoliv, co by se do výstavy dalo přidat,                 
prosím o zapůjčení) a proběhnou další aktivity spojené s výročím 

- končíme ve 12:55 

- v pátek pracujeme ve skupinkách napříč ročníky - rozpis bude viset ve třídě 
- každá skupinka se věnuje jinému tématu 
- v 11:10 ukončíme aktivity ve skupinkách a sejdeme se zpět v naší třídě na reflexi 
- ve 13:45 se jdeme podívat na výstavku vytvořenou z prací jednotlivých skupinek 
- konec vyučování je tedy až ve 14:00, kdy jdeme na oběd 

------------------------------------ 

Vážení rodiče, žádáme Vás o platbu příspěvku Klubu přátel školy Kamarád ve výši 150 Kč na rodinu,                 
kterou prosím proveďte během měsíce října prostřednictvím dětí u třídního učitele nebo jakoukoli částkou na               
účet č. 260545971/0300. Příspěvek bude použit na podporu výuky dětí ZŠ a MŠ Deblín. 



 

 


