
Týdenní plán - 8. třída 
/ 9. - 13. 2009, 11. týden / 

 
 

Čj Po - Mluvnice: Tvarosloví – pravopis, procvičování. Slovní druhy, mluvn.kategorie 
Út – Literatura: Cestování – prezentace+výklad (interaktivní tabule) 
Čt -  Mluvnice: Test ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI (on-line test na PC - 12.11.)    
        Literatura: Cenzura a zakázaná literatura v době totality, revoluce v r.1989. 

Aj Revision 3 – uč. 72 – 73, TEST L5-6 – 13. 11. ? 
Introduction, greetings, personal informations; uč. Project 3 ( 4 – 5 ) 

Nj Sloveso können, mögen. Předložky se 3. pádem. 
D Třicetiletá válka. Albrecht z Valdštejna ( 112 – 114 ) 

Ov  Psychické procesy a stavy – Jak myslím a tvořím nové 
M Řešení lineárních rovnic; uč. 32 – 33, PS 29 - 30 
Př Přírodopisný klokan!!!!! Prezentace skupinové práce, Chování obratlovců 
Z Přírodní oblasti Evropy. 
F Práce na kladce pevné. Zákon zachování energie ( 27 - 30 ) 

Ch Kyseliny a zásady – Kyselinu kterou máme v žaludku, nejdůležitější a nejznámější 
kyseliny 

Vv Rýsovací potřeby, nůžky, popř. papírořez 
Pč Přinést knihu ( časopis nebo leták ) o pokojových rostlinách 
Rv Prožívání nemoci. Stádia chování nemocného 

 
 
PŘIPOMÍNÁM: 
 
1. Obědy na prosinec zaplatit do 20.11. 2009!  
 
2. Třídní schůzky se konají v pondělí 9. 11. 2009 od 15.00 do 17.00 hod. 
 
3. V úterý 10. 11. 2009 proběhne testování z anglického jazyka ( SCIO test ). 
    PŘINÉST  SLUCHÁTKA !!!  
  
4. Ve středu 11.11.2009 píšeme Přírodopisného klokana. 
 
5. Ve čtvrtek 12.11.2009 budeme psát Test čtenářské gramotnosti (1.-2.vyuč.hod.) 
    Tento srovnávací test zpracovala společnost SCIO, více informacích najdete na  
     webu www.scio.cz 
 
6. V pátek 13. 11. 2009 budeme mít besedu na téma „Zdravá výživa“ ( 1. a 2. hod )  
 
7. Dne 16.11.2009 bude ředitelské volno, v tento den nebude v provozu ani školní  
    jídelna, školní družina  a mateřská škola. 
 
8. Více informací  o činnosti školy najdete na www.zschrastice.cz . 
 

 
 
„Strach lže a ty mu věříš.“ ( Nietzsche )         Marie Kotápišová 
  


