
Týdenní plán - 8. třída 
/ 25. 1. - 29. 1. 2010, 22. týden - sudý / 

 
 

Čj Po - Mluvnice:  Skladba. Věta jednoduchá a souvětí. Druhy vedlejších vět. 
Út  - Literatura: Ukázky z oblíbené knihy (donést knihu + připravit četbu ½ stránky)         
Čt -  Mluvnice:  Skladba. Druhy vedlejších vět.  
        Sloh:  Výklad. Práce s učebnicí a PS. 
 

Aj L2 – část B, C; Describing future plans – going to; have, present simple and present 
continuous, -ing form; uč. 17 – 18/19, PS 13 – 14/15, slovíčka – PS 85/2C  
 

Nj Procvičování probraného učiva (středa) – samost. práce. Překlad – dokončení. 
5. lekce – texty A, B + slovíčka 
 

D Vzestup Pruska. Slezské války ( 14 – 17 ) 
 

Ov  Hospodaření 
 

M Výrazy s 2. mocninou a odmocninou – vzorce, vytýkání. Pythagorova věta; uč. 57 - 63, 
PS 43 – 44; Rýsovací potřeby !!! 
 

Př Labor.práce:Stavba svalu, Trávicí soustava 
 

Z Obyvatelstvo a sídla 
 

F Paralelní zapojení spotřebičů ( 76 - 78 ) 
 

Ch Alkany, alkeny, alkiny 
 

Vv Út - tužka, nůžky, pravítko 
 

Pč --- 
Rv Zdravá výživa – vliv výživy a způsobu stravování na zdraví člověka 

 
ICT Tento týden není! 

 
 
Další informace:  
 
1. Připomínám: Doplnit vlastní hodnocení v ŽK – všichni, kteří ještě nemají !!!  
2. Odjezd do Národního divadla (25.1.2010) je v 16.00 h. z Chraštic! (přihlášení). 
Vezměte si peníze na tramvaj (pojedeme ze Smíchova k Národnímu divadlu). Děti do 
15 let budou potřebovat  + 18,00 Kč, děti nad 15 let  + 36,00 Kč (celkem obě cesty). 
3. Obědy na únor zaplatit do 25.1.2010 ! 
4. Zápis do 1.ročníku ZŠ bude ve středu 27.1.2010.  
5. Zápis do mateřské školy bude ve středu 27.1.2010. 
6. Pololetní vysvědčení (ve formě výpisu) bude vydáno 28.1.2010. 
7. V pátek  29.1.2010 budou jednodenní pololetní prázdniny!  
6. Více informací o činnosti naší školy najdete na www.zschrastice.cz 

 
„Jen to je ztraceno, co sami vzdáváme.“   (Lessing) 
          Marie Kotápišová  


