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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  8. B MĚSÍC: Únor 2014 

INFORMACE PRO RODIČE 

 

 31. 1. Pololetní prázdniny 

 7. 2. Program ve V-klubu „Ne každý má rád knedlíky“ (2. setkání) 

 11. 2. Projektový den (Docela obyčejná voda/Mechanika kolem nás) 

 21. 2. Program ve V-klubu (3. setkání) 

  
 

UČIVO 

  ČJ 

Mluvnice - procvičování složitějších souvětí a interpunkce v souvětí, opakování 
pravopisu, skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen, užití vlastních 
cizích jmen v textu, slovesný vid 
Sloh - úvaha 
Literatura - téma: Sen, láska, smrt. 

M 
Řešení rovnic a úloh na rovnice (úlohy o pohybu, o společné práci, zboží dvojího druhu 
atd.). Množiny daných vlastností, konstrukční úlohy. 

AJ 

Paní uč. Pavelčáková: Unit 5 - Imagination - Find the real you. Popis dějů a situací, 
vyjadřování lítosti. Opakování přídavných jmen. Popis osoby. Opakování minulých časů 
a nepravidelných sloves. Každý týden test na probírané učivo a slovní zásobu. Kontrolní 
test za Unit 5 na konci února. 
Paní uč. Gotteltová: Dokončíme unit 4 /zdraví, části těla/, začneme unit 5 /přídavná 
jména/, průběžné psaní testíků. 

NJ 

Paní uč. Ulvrová: 4. lekce – opakovací test (termín bude upřesněn), 5. lekce – moje 
koníčky, časování sloves v přítomném čase. 
Paní uč. Jakešová: Lekce č. 5 – Mein Hobby (vyprávění o koníčcích, popis činnosti 
během týdne, telefonování, časování pravidelných sloves v přítomném čase). 

D 
Evropa po napoleonských válkách. Metternichovský absolutismus – práce s 
karikaturami. Národní obrození. Prezentace vybraných témat. 
 

Ch 
Procvičování názvosloví oxidů, sulfidů, halogenidů, práce s PSP, vodík - příprava, 
vlastnosti, využití. 

F 
Vnitřní energie tělesa, teplo přijaté a odevzdané při tepelné výměně, kalorimetrická 
rovnice. 

Z 
Česká republika - historie území, geologický vývoj. Úvodní test. Povrch a vodstvo - 
příprava (slepé mapy). 
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Bč Trávicí soustava lidského těla, probrání a test. 

 


