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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  VIII. B MĚSÍC: Březen 2014 

INFORMACE PRO RODIČE 

 

 5. 3. Projektový den: Naše město – úřady 

 7. 3. Multikulturní výchova – V-klub 

 8. 3. – 16. 3. Jarní prázdniny 

 19. 3. Mládež a kultura: J. Špulák 

 20. 3. Třídní schůzky od 17ti hod 

  
 

 

UČIVO 

 

  ČJ 
Mluvnice - slovesný vid, slovní zásoba, opakování - rozbor souvětí a věty 
Sloh - úvaha - fejeton 
Literatura - K. H. Mácha, dějiny literatury od počátku k rytířskému eposu – shrnutí. 

M 
Řešení úloh pomocí rovnice. Soustavy rovnic. Množiny bodů daných vlastností. 
Konstrukční úlohy. 

AJ 

Paní učitelka Gotteltová: Unit 5 – přídavná jména, průběžné opakování sloves a 
probraného učiva. 
Paní učitelka Pavelčáková: Unit 6 – Fame and fortune. Opakování předpřítomného a 
minulého času. Nepravidelná slovesa. Povolání. 

NJ 

Paní učitelka Ulvrová: 5.lekce-sloveso "sein", opakovací test (termín bude upřesněn). 
6.lekce-úvod. 
Paní učitelka Jakešová: Ich habe einen Computer, telefonování, popis zvířat, časování 
slovesa haben, 4. pád podstatných jmen s neurčitým členem. 

D 
Metternichovský absolutismus, práce s karikaturami, národní obrození. Prezentace 
vybraných témat. 

Ch 
Procvičování názvosloví. Výroba, důkaz, využití kyslíku, některých oxidů, uhlíku, fosforu, 
síry a halogenů. LP - výroba O2, adsorbce na uhlíku, ověřování vlastností síry. 

F 
Kalorimetrická rovnice. Výpočty. LP - určit pomocí kalorimetru teplo přijaté/odevzdané 
při tepelné výměně. Vedení a šíření tepla. Skupenské změny - tání a tuhnutí. Skupenské 
teplo. 

Z 
Test 3. 3. (slepá mapa - povrch). Vodstvo ČR, opět slepá mapa. Nerostné suroviny, 
podnebí. 

Bč Prezentování naukových plakátů, test z trávicí soustavy. 
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Upozornění pro rodiče: 

Od 26. 2. škola používá pouze mobilní čísla +420 733 746 188 a +420 734 354 152, oba 
uvedené telefony budou sloužit k přepojování do kabinetů učitelů a dalších součástí naší 
školy.  

Jídelnu školy nově kontaktujte na telefonním čísle +420 733 712 215. Pro zanechání 
vzkazu o odhlášení obědů bude na tomto čísle aktivována i hlasová schránka. 

Na původní telefonní čísla se již nelze dovolat. 

 


