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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 8. C MĚSÍC: ČERVEN 

INFORMACE PRO RODIČE 

15. 6. Posezení rodičů s dětmi na školním pozemku (16:00) 
22. 6. Závěrečná pedagogická rada 
24. 6.–27. 6. Školní výlet: Máchovo jezero 
28. 6. Předávání bronzových odznaků účastníkům DofE (15:00) 
28. 6. Rozloučení s devátými ročníky: galerie (16:30) 
29. 6. Předávání vysvědčení 

UČIVO 

ČJ 

Mluvnice:slovesný vid, opakování skladby a pravopisu, závěrečný diktát a písemná práce z 
mluvnice 
Literatura: čtení s porozuměním, dílny čtení 
Sloh: zařazování textů do funkčních stylů 

M Obvod a obsah kruhu, soustavy rovnic, výrazy, prvočísla. Závěrečná práce. 

AJ 

Dokončíme část o životním prostředí /gramatika – trpný rod/, v další části bychom měli 
zvládnout používání podmínkové věty 1. typu /když bude hezky, půjdu ven/. Průběžně 
testujeme slovíčka a nepravidelná slovesa. (SG) 
Dokončení Unit 5, trpný rod ve všech časech, slovní zásoba-životní prostředí. Unit 5 test. (PG) 
Dokončili jsme unit 4, začneme unit 5 – Our environment – different tenses revision, passive, , 
opakování nepravidelných sloves potřebných pro pasiv + vocabulary u5. 
Průběžná opakování, testy. (PM) 
Unit 6 - dokončení. Kontrolní test. Souhrnné opakování gramatiky a slovní zásoby za celý 
školní rok. (JP) 

 

NJ 

Škola a školní pomůcky, 4. pád podstatných jmen, zápor ve spojení s podstatnými jmény, 
množné číslo. Kontrolní test 4. čtvrtletí - termín bude upřesněn, zhodnocení práce za 2. 
pololetí. (MU) 
Slovní zásoba: Zahájena nová lekce nového modulu:2.1 Téma: Moje škola/školní 
předměty/místnosti/činnosti/rozvrh hodin/naši učitelé/ hodnotící přídavná jména; Gramatika: 
seznámení se slovesem "haben" a tvoření 4. pádu v NJ + předložky v časových údajích; 
komunikační nácvik: vedeme krátký rozhovor o naší škole a sdělujeme si dojmy = příprava a 
ústní prezentace + nácvik psaní: popisujeme naši školu. (MČ) 
nj - školní pomůcky + potřeby + seznámení se 4. pádem;  závěrečné opakování (BT) 

BČ 
Oběhová soustava - rozdělení, orgány, funkce, složení, test. Hodnocení posledního čtvrtletí, 
uzavíraní známek, vybírání učebnic. 
 

D Habsburská monarchie ve 2. polovině 19. století, národní revoluce a snahy o sjednocení v 
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Německu a v Itálii. Kontrolní test 4. čtvrtletí - termín bude upřesněn, zhodnocení práce za 2. 
pololetí. 

Z Prezentace krajů ČR, závěrečný test. 

CH 
Vlastnosti a využití některých kovů. LP - Plamenové zkoušky. Názvosloví kyselin. Disociace 
kyselin. Kyselina chlorovodíková. Uzavírání klasifikace. 

FY 
KP - skupenské změny. Akustika - kmitavý pohyb, vlnění, vlnová délka, zvuk a jeho rychlost v 
různých prostředích. Uzavírání klasifikace. 

ČVS Práce s třídním kolektivem: kooperativní hry, sebepoznávací hry, třídnické záležitosti 

POZNÁMKY 

 

 


