
8.B 

 PLÁN NA TÝDNY 22. 5. – 26. 5. 2023                                   Lichý týden 

Organizační informace: 
 

22. 5. čtvrtá hodina focení třídy 

24. 5. Atletická olympiáda 2. stupeň 

25. 5. první hodina beseda s odborníkem na téma alkohol 

2. 6. ředitelské volno pro žáky 

6. 6. Like Shakespeare – Městské divadlo ČK, 150 Kč za žáka, platba přes ŠOP 

8. 6. Beseda s cestovatelem Tomášem Kubešem 

 
26.6. -28. 6. třídní výlet Nová Pec (cena 1100 Kč + doprava cca 250 Kč objednaným 
autobusem) – prosím o kontrolu stavu peněz na ŠOP (ti co jedou na výlet). 
 
22. 6. odevzdávání učebnic 
23. 6. výstup na Kleť 
24. 6. rafty od Trojice do Zlaté koruny 
Program může být změněn podle počasí 
 
Ostatní: 
 
Informace ŠKOLNÍHO PARLAMENTU: Na nástěnce u modrých sedaček můžete zapisovat své otázky a dotazy na 

adresu školního parlamentu 😊  

Otevírací doba žákovské knihovny: 

PO 13:00 – 14:00 

ČT 14:00 – 15:00 

Otevírací doba knihovny cizích jazyků:  

Po 12:45–13:45 

Poslední sběr papíru proběhne 29. května.  

U Č I V O  

Český jazyk 

Po: Referáty z pře/čtené knihy  
Út: Referáty z pře/čtené knihy + poměry (měj tedy PS 1) 
Čt: Referáty z pře/čtené knihy  
                                                                  Úkoly: Bakaláři + Učebna  

   Nej: 6D Go on. Give it a try! – persuading and encouraging Čt test: Modals (způsobová slovesa)  

Bra: Unit 5 introduction + new vocabulary 

Německý jazyk Roš: Berufe 

Pej:  opak. Učiva celého roku +  závěrečný test 30.5. 

Matematika 

Konstrukční úlohy a zápisy konstrukcí smluvenými značkami 

Nosíte 3. díl PS a učebnici. 

Nosíte rýsovací potřeby: dobře ořezaná tužka, funkční kružítko, trojúhelník 

s ryskou, úhloměr, další pravítko 

Dějepis První světová válka, vznik Československa 

Zeměpis Česká republika – vodstvo 

Přírodopis 
Pohlavní soustava člověka 



 

Chemie 

Hydroxidy 

Procvičujte názvosloví.  

Ve skříňce mějte staré tričko s dlouhým rukávem, plášť nebo košili na pokusy. Noste si je 

na každou hodinu chemie. Děvčata s dlouhými vlasy potřebují také gumičku do vlasů. 

Fyzika Kondenzace, sublimace, desublimace 

Výchova k 

občanství 

Fiktivní firma – prezentace 😊 

Ústava ČR 

Výchova ke 

zdraví Lidé se zdravotním handicapem  


