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                           MĚSÍČNÍ PLÁN 

2.11.          Projektový den_1.pomoc 

9.-10.11.    Soustředění Lesněnek I.a II. v Janově 

14.11.        Základní kolo florbalové soutěže_kluci 

21.11.        Základní kolo florbalové soutěže_holky 

23.11.        Program primární prevence_(Ne)bezpečný internet 

24.11.        ¼ letní pedagogická rada 

30.11.        Třídní schůzky 2.stupně od 17:00-18:30 (1. stupeň 15-17)  

TŘÍDA:  VIII.B MĚSÍC:       Listopad 

ČJ 

Mluvnice: dokončení opakování tvarosloví; větné členy úvod; 1. diktát, čtvrtletní práce 

Literatura: dílny čtení; vypravěč, postavy, shrnování děje 

Sloh: vypravování, popis 

M 
Hadi - funkce, mnohočleny. Operace a úlohy se zlomky. Sítě těles. Mocniny a počítání s nimi. Objemy 
těles. 

Aj 

p. uč. Machartová 

Začneme unit 2 – nová slovní zásoba, minulé časy opakování + předpřítomný čas, for x since, been x 
gone, průběžné testy a opakování 

p.uč. Gotteltová 

V Unit 1 opakujeme minulý čas prostý  a průběhový, trénujeme nepravidelná slovesa. Nové učivo 
bude používání vazby „used to be“ , slovíčka „too + enough“ s přídavným jménem. Průběžně 
testujeme slovíčka. 

   Nj 

p.uč. Ulvrová 

Vypravování o sobě a jiných osobách, co rád a nerad dělám. Časování sloves v přítomném čase, 
základní slovosled, vyjádření záporu, tvoření otázek. Prezentace vybraných témat. Čtvrtletní kontrolní 
test (termín bude upřesněn), zhodnocení práce za 1. čtvrtletí. 

p. uč. Terčová 

Tvoření otázky – W-slova (wie, was, wer,…); slovosled v otázce; barvy; Co mám rád a nemám rád; 
nácvik fonetiky + neustálé procvičování časování sloves; pravidelné testíky 

D 

Základní charakteristika novověkých typů států a monarchií, rozdělení novověké společnosti. První 
Habsburkové na českém trůně – Ferdinand I., Maxmilián II., Rudolf II., náboženská otázka, 
předpoklady vzniku třicetileté války. Prezentace vybraných témat. Čtvrtletní kontrolní test (termín 
bude upřesněn), zhodnocení práce za 1. čtvrtletí. 
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Z 
 Přírodní poměry Evropy - test (podnebí, suroviny). Státy Evropy - poloha a hlavní města. Prezentace 
vybraného evropského státu. 

Bč Kosterní soustava, poznávání kostí, rozbor kostí, test 

Ch 
Výpočet hmotnostního zlomku, složení roztoků - křížové pravidlo, směšovací rovnice. Voda, vzduch. 
LP - chromatografie, příprava roztoků, docela obyčejná voda. 

Fy Práce a energie. Výkon a příkon. Jednoduché stoje a práce vykonaná s jejich pomocí. 


