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Měsíční plán: VIII. A

Informace








Březen 2018

14. 3. MaK - Cyklus rockové hudby
15. 3. Třídní schůzky od 17:00
23. 3. Rodičovské suplování
24. 3. Testování nanečisto
28. 3. Projektový den
29. 3. – 30. 3. Velikonoční prázdniny

Učivo:





Shrnutí všech mluvnických kategorií u sloves včetně slovesného vidu.
Věta hlavní a vedlejší.
Souvětí souřadné a podřadné.
Pravidelná pravopisná cvičení – shoda + koncovky podstatných jmen.

M









Rovnice.
Úlohy řešené rovnicí.
Množiny.
Rodina.
Racionální čísla.
Konstrukční úlohy.
Pythagorova věta.

D




Napoleonské války - po dokončení opakovací test.
Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848.



Unit 4 – dokončení. Slovesa následovaná infinitivem nebo ingovým tvarem. Vazba There is
someone/something + - ing. I can hear , see, feel… Přídavná jména – boring or bored?
Objednávání v restauraci. Robin Hood - čtení. Průběžné kontrolní testy. Mluvní cvičení.
(paní uč. Pavelčáková)
Unit 4 - základní slovesa, která se pojí s „- ing form“ nebo s infinitivem, přídavná jména pro
vyjádření pocitů a popisu osob a situací. Požádání o službu, laskavost. Testování
nepravidelných sloves a slovíček. (paní uč. Gotteltová, Gabarová)
Unti 4 – dokončení, Unit 5 – Our environment – different tenses revision, passive.
Opakování nepravidelných sloves potřebných pro pasiv + vocabulary Unit 5. Průběžná
opakování, testy. (paní uč. Machartová)

ČJ


AJ



NJ



Opakování lekce 1.2 – kontrolní test úterý 6.3., lekce 1.3 procvičení slovní zásoby + test
(termín bude upřesněn a zveřejněn v Edookit), slovesa pro popis činností, časování sloves
v množném čísle. (paní uč. Ulvrová)
Práce s časováním nepravidelných sloves, dodělání jazyků a států v Evropě + zeměpisné
polohy, seznámení s novou slovní zásobou lekce – školní předměty, dny v týdnu, rozvrh
hodin. (paní uč. Terčová)
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Vzorce oxidů, halogenidů, sulfidů.
Vodík a kyslík - jejich vlastnosti, příprava, využití.
LP - výroba a důkaz vodíku a kyslíku.
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Výpočet tepla přijatého/odevzdaného při tepelné výměně.
Skupenské změny - úvod.
Tání a tuhnutí, měrné skupenské teplo, výpočet tepla potřebného ke skupenské změně.
KP - teplo.





Nervová soustava test.
Dýchací soustava, rozdělení, orgány, funkce, složení.
Test.





Dokončení regionů Evropy.
Státy východní Evropy.
Kontrolní testy – poznej stát dle indicií, Evropa – celkový přehled, vyhledej v atlase.
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