
 

  
PLÁN VÝUKY 9. 12. - 13. 12. 2019  

 TŘÍDA VIII. 

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T15 

Skloňování cizích vlastních jmen, 
slovesný vid. 

Jazykové rozbory, pravopis. 

St 11. 12. test: jazykový rozbor 
vět 

 
 

Stále probíhají prezentace knih 
Ve čtvrtek do literatury nosit velký 
sešit. 
Čtení v čítance do str. 45 včetně. 

 

MATEMATIKA 
T15 

Třetí mocnina, odmocnina, pravidla 
pro počítání s mocninami, číselné 

výrazy 

 
 

S sebou všechny rýsovací 
pomůcky. 

PS8 
http://www.prikladyzmatematiky.cz

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

ANGLICKÝ JAZYK 
Florián 

T15 

Project 3 Unit 1 My life  
1 A A new home 
Past simple: be 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
Laušmanová 

T15 

Lesson 3 D 
minulý prostý/průběhový čas  Úterky jsou hodnotící dny. 

Očekávejte test či zkoušení. 

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 1 

T15 

Einheit 7. Wiederholung, Die 
Zeitangabe, Frage Wo? Wann?   

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 2 

T15 
Einheit 7.Wiedergholung, Lesetext   

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/


 

ZEMĚPIS 
T15 

Evropa - obyvatelstvo, nerostné 
suroviny, hlavní města    

PŘÍRODOPIS 
T15 

Hmyzožravci 
Letouni 

Chudozubí 
Hlodavci 

 Prosím, noste do hodin domluvené 
prezentace! 

 FYZIKA 
T15 

PO-Opakování -Teplo, 
kalorimetrická rovnice, vedení a 

šíření tepla 

ÚT-TEST - Teplo, 
kalorimetrická rovnice, vedení 

a šíření tepla 
 

DĚJEPIS 
T15 

Husitství 

Doba pohutstká, Jagellonci 

12. 12. Poslední Přemyslovci 
(od P. O. I.) 

a Lucemburkové 
 

CHEMIE 
T15 Atom, periodická tabulka prvků Průběžné testíky na prvky!  

JINÁ SDĚLENÍ 
T15 

V pondělí 9. 12. v 9 - 11 hodin - Program Mediální výchova v knihovně v Tišnově - kdo byl ve čtvrtek a v 
pátek ve škole, návratku obdržel, kdo chyběl ve čtvrtek a v pátek, vytiskne si návratku z Edookitu nebo donese 
alespoň lísteček s potvrzením, že rodiče souhlasí s účastí. Kdo do pondělního srazu (v 8h na zastávce ob.ú. 
Deblín) návratku nedonese, jde na výuku do školy, ohlásí se v kanceláři školy. 

--- 

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 

 


