
 

  
PLÁN VÝUKY 3. 2. - 7. 2. 2020  

 TŘÍDA VIII. 

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T22 

Slovesný vid, 
pravopis 

 
Út 4. 2.  diktát + určování vidu  

 
 
 

 

MATEMATIKA 
T22 

Mnohočleny - sčítání, odečítání, 
násobení 

 S sebou  KALKULAČKU! 
Řešené příklady na:  

www.prikladyzmatematiky.cz/vyraz
y/ciselne-vyrazy/ 

 
www.1zslovosice.cz/files/document
s/48/17/mn8_16_priprava%20mno
ho%C4%8Dleny%20s%C4%8D%
C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%20
a%20od%C4%8D%C3%ADt%C3

%A1n%C3%AD.pdf 

ANGLICKÝ JAZYK 
Florián 

T22 

Project 3 Unit 1B Past simple 
question, regular and irregular 

verbs  

5. 2.  
Test Past simple ze sloves v 

učebnici na str. 10 - 11. 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
Laušmanová 

T22 
Unit 4: Cities  Úterky jsou hodnotící dny. 

Očekávejte test či zkoušení. 

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 1 

T22 

 Einheit 8., In Ferien, mögen - 
möchten, , fahren, sehen - tvoření 
vět 

 V pátek ověřujeme znalost slovní 
zásoby z lekce 8. 

https://www.prikladyzmatematiky.cz/vyrazy/ciselne-vyrazy/
https://www.prikladyzmatematiky.cz/vyrazy/ciselne-vyrazy/
http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/17/mn8_16_priprava%20mnoho%C4%8Dleny%20s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%20a%20od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD.pdf
http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/17/mn8_16_priprava%20mnoho%C4%8Dleny%20s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%20a%20od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD.pdf
http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/17/mn8_16_priprava%20mnoho%C4%8Dleny%20s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%20a%20od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD.pdf
http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/17/mn8_16_priprava%20mnoho%C4%8Dleny%20s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%20a%20od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD.pdf
http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/17/mn8_16_priprava%20mnoho%C4%8Dleny%20s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%20a%20od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD.pdf
http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/17/mn8_16_priprava%20mnoho%C4%8Dleny%20s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%20a%20od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD.pdf


 

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 2 

T22 

Einheit 8.,  In Ferien, mögen - 
möchten, fahren, sehen, tvoření vět  V pátek ověřujeme znalost slovní 

zásoby z lekce 8. 

ZEMĚPIS 
T22 Evropa - hospodářství    

PŘÍRODOPIS 
T22 Savci  Prosím, noste do hodin domluvené 

prezentace! 

 FYZIKA 
T22 

Kmitání a vlnění TEST - tepelné motory - parní 
turbína a spalovací motor  

DĚJEPIS 
T22 

Habsburkové v českých zemích   

CHEMIE 
T22 Ionty, vazby - procvičování 

Průběžné testíky na prvky! 
Testík na ionty a vazby - 

pondělí 27. 1. 
Učte se průběžně!!! 

JINÁ SDĚLENÍ 
T22 

Ve středu 5. 2. proběhne předmět Domácnost pro všechny 6. hodinu (nultá hodina není). Děkujeme za 
pochopení! 

St 5. 2. - Adaptační skupinky pro předškoláky - účastní se domluvení žáci ( od 16  do 17 hodin) 

Čt 6. 2. - Fyzikální divadlo ÚDIF (v 5. hodině v budově školy) 

Pá 7. 2. - Absolventský ples 9. třídy 

Prosíme o 143 Kč na pracovní sešit do němčiny, ideálně do pátku 7. 2. Děkujeme! 

--- 

 

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 

 


