
 

  
PLÁN VÝUKY 2. 12. - 6. 12. 2019  

 TŘÍDA VIII. 

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T14 

Skloňování cizích vlastních jmen, 
slovesný vid. 

Jazykové rozbory, pravopis. 

V pátek 6. 12. donést úvahu! 
 
 

Od úterý 3. 12. budou každou 
hodinu probíhat prezentace 
knih. 
Ve čtvrtek do literatury nosit velký 
sešit. 
Čtení v čítance do str. 42 včetně. 

 

MATEMATIKA 
T14 

Pythagorova věta, mocniny a 
odmocniny 

 
Mocniny a odmocniny - pá 6. 12. 

S sebou všechny rýsovací 
pomůcky. 

PS8 
http://www.prikladyzmatematiky.cz

/mocniny-a-odmocniny/ 
http://www.prikladyzmatematiky.cz
/pythagorova-veta/ 

ANGLICKÝ JAZYK 
Florián 

T14 

Project 3 Introduction  
A) kids,  

B)Sweet Sue and smart Alec 
Present continuous 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
Laušmanová 

T14 

Lesson 3 
3B: natural disasters 

minulý prostý/průběhový čas 
 Úterky jsou hodnotící dny. 

Očekávejte test či zkoušení. 

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 1 

T13 

Die Zeit - Wiederholung - Monate, 
Wochentage, Jahreszeiten  Seznámení se s novou učitelkou 

Michaelou Walsbergerovou 

http://www.prikladyzmatematiky.cz/mocniny-a-odmocniny/
http://www.prikladyzmatematiky.cz/mocniny-a-odmocniny/
http://www.prikladyzmatematiky.cz/pythagorova-veta/
http://www.prikladyzmatematiky.cz/pythagorova-veta/


 

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 2 

T14 

Lied 
Hänsel und Gretel  Práce s pracovním listem 

ZEMĚPIS 
T14 

Evropa - obyvatelstvo, nerostné 
suroviny, hlavní města 

  St 4. 12. Testík - slepá mapa na 
hlavní města  

PŘÍRODOPIS 
T14 Savci   

 FYZIKA 
T14 

Kalorimetrická rovnice, vedení a 
šíření tepla   

DĚJEPIS 
T14 

Václav IV 

Husitství   

CHEMIE 
T14 Atom, periodická tabulka prvků 

Průběžné testíky na prvky! 
Do příštího testíku na prvku 

přidáme něco málo informací o 
atomu! 

 

JINÁ SDĚLENÍ 
T14 

Pondělí 2. 12, úterý 3. 12., středa 4. 12. - třídní schůzky ve třech dle rozpisu v tabulce, s sebou prosím 
oběžníky žáka 

Pytlíčky na třídní adventní kalendář!!! 

V pondělí 2. 12. odpadá nultou hodinu kroužek Příprava na PZ z matematiky a bude 
nahrazen v pátek 6. 12. nultou hodinu. 

--- 

Prosíme rodiče dětí, které chodí na přípravný kroužek matematiky (Mgr. Kloubová), aby 
překontrolovali, zda uhradili platbu za 1. pololetí (600 Kč). Děkujeme za spolupráci! 

Prosím rodiče, aby omluvenky do TV, pokud dítě necvičí, ale v hodině TV je přítomno, posílali přímo 
tělocvikáři do zpráv v EDK. Mně - třídní učitelce posílejte omluvenky pouze v případě, že dítě na hodinu TV 
nepůjde. Děkuji za pochopení a spolupráci! NJ 

 


