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Měsíční plán: VIII. A                                                               Duben 2019 

Informace 

 
 

 2.4. – „MaK“ – mládež a kultura – Rocková hudba  3.díl– Lidové sady 
 15.-17.4. – Projektové dny – na téma Ekosystémy – podrobnosti se žáci 

doví v průběhu dubna 
 18.-22.4. – velikonoční prázdniny 
 Společné triády proběhnou předběžně v termínu 15.-17.4. – připravím 

opět rezervační časy – budu včas informovat  
 29.4. – Maják – preventivní program – Bezpečně na internetu – 2.-4- 

vyučovací hodina 
 1.5. – Státní svátek 

Učivo:     ČJ 
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Skladba – druhy souvětí; věta hlavní x vedlejší; druhy vedlejších vět + 
spojky podřadicí; slohové postupy + práce s konkrétními materiály; 
pravidelná pravopisná cvičení -  vyjmenovaná slova!! Kontrolní práce + 
diktát – termín bude upřesněn 
 
 
Konstrukční úlohy, výpočty obsahů a obvodů. Kruh, kružnice, válec. 
Rovnice a úpravy výrazů. 

 

 
  
Kultura první poloviny 19. století. Revoluce 1848.  
 
 
 
 
Procvičování výpočtů na kalorimetrickou rovnici. Paliva. Skupenské změny 
tání a tuhnutí, měrné skupenské teplo tání. 

  

KP - částice, látky, PSP. Kyslík a další důležité nekovy ( uhlík, síra, fosfor, 
halogeny), jejich vlastnosti a využití.  

 

Soustava trávicí, orgány (žaludek, játra, střeva), funkce jednotlivých 
segmentů, test.  

  

ČR - povrch, vodstvo. Průběžně testy.  
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Dokončíme unit 4 testem, v další části budeme probírat trpný rod. 
Opakujeme časy, slovesa. (p. u. Gotteltová) 

Začneme Unit 5, v průběhu menší testík z gramatiky či slovní zásoby. 1. 
grammar - trpný rod; 2. speaking - Go green!; 3. vocabulary - životní 
prostředí (p. u. Farská) 

Unit 4 - dokončení. Kontrolní test. Unit 5 - Our environment. Trpný rod. 
Slovní zásoba spojená s životním prostředím  a přírodou. Průběžné testy. 
(p. u. Pavelčáková) 

 

6. lekce – modální slovesa müssen, können + infinitiv - slovosled ve větě + 
části dne a časové údaje; pravidelné testy jednou týdně na probírané učivo 
nutnost mazací tabulky na každou hodinu (p. u. Terčová) 

 

6. lekce - můj den, časové údaje, způsobová slovesa "müssen", 
können".  Kontrolní test 6. lekce (termín bude upřesněn v Edookitu).7. 
lekce - moje rodina, přivlastňovací zájmena. Zhodnocení práce za 3. 
čtvrtletí. (p. u. Ulvrová) 

Domácí úkoly 

Vážení rodiče, chceme vás již s předstihem informovat o charitativní 
akci  pro Světlušku, která se bude konat ve čtvrtek 2.5. 2019-  žákovský 
parlament pro spolužáky připraví stanoviště s aktivitami, kde si budou 
všichni moct vyzkoušet činnosti se zavázanýma očima, součástí budou 
i interaktivní přednášky týmu Návštěva ve tmě od nadace Světluška. Od 
18.hodin se uskuteční benefiční koncert našich současných i bývalých 
žáků a hostů v kině Varšava a ke zhlédnutí bude i výstava obrazů 
zrakově postižených umělců. 
Tuto akci pořádáme s podporou nadace Via, která poskytla metodickou 
pomoc i finanční pobídku-částku, kterou na akci vybereme až do výše 
20.000,- zdvojnásobí.  
Spolupracujeme s nadací Světluška a libereckým Tyfloservisem a 
Tyflocentrem a s kinem Varšava. 
Budeme velice rádi, pokud naši akci navštívíte a podpoříte. 
Najdete nás také na Facebooku- Lesní SVětlušky 
 


