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Měsíční plán: VIII. A

2.5. – Interaktivní přednáška – „Návštěva ve tmě“ – v rámci výuky – 40kč
+ odpoledne 13-15h – Charitativní akce pro Světlušku – dobrovolná akce
6.+7.5. – ředitelské volno
8.5. – Státní svátek
9.5. – projektový den Praha – Židovské město – vybírám do pátku 3.5. –
270 kč
 17.5. – Legoland – pokyny přepošlu od cestovní kanceláře
 21.5. – poslední díl MaK – Vývoj rockové hudby – 60kč
 30.5. – celoškolní Jarmark + odpoledne akce pro rodiče a přátele školy
Skladba – Druhy vedlejších vět + spojky podřadicí; Odhalování vedlejších
vět ve vlastních knihách; slohové postupy + práce s konkrétními
materiály; pravidelná pravopisná cvičení - vyjmenovaná slova





Informace

Učivo:

Květen 2019

ČJ

M

Kruh,kružnice,válec;Konstrukce;Rovnice;Slovní
úlohy. Soustavy rovnic.

Revoluce 1848 - dokončení skupinové práce, opakovací test. Mezi revolucí
D 1848 a 1. světovou válkou - společnost, věda, technika (nácvik
kooperace). Práce s historickým dokumentem.

F 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,
Ch halogeny), jejich vlastnosti a využití.

BČ

3. 5. Test z trávicí soustavy, 10. 5. Test z mízní soustavy. Dále budeme
probírat soustavu oběhovou: srdce, krev, buňky a krevní oběhy

Z

ČR - Obyvatelstvo, nerostné suroviny, hospodářství, ochrana přírody.
Průběžně t
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Aj

Dokončíme unit 5, v další části se budou probírat podmínkové věty. Ústní
úkol na téma Austrálie nebo hurikán. Opakování nepravidelných sloves.
(p. u. Gotteltová)
Na začátku menší testík ze slovní zásoby. Dokončíme U5 a poté unitový
test. U6 - 1. grammar - podmínková věta; 2. vocabulary - tvoření slov
(slovesa, podstatná jména) (p. u. Farská)
Unit 5 - dokončení. Kontrolní test za unit. Unit 6 - Relationships.
Podmínkové věty (první typ). Časové věty. Slovesa a podstatná jména (
hádka - hádat se, řešit, najít řešení...);Vyjadřování českého aby....
Průběžně testy. (p. u. Pavelčáková)

Nj

6. lekce – test za lekci – 3.5. – 7. Lekce – rodina, povolání, procvičení
4.pádu + zápor kein, keine, kein; pravidelné testy jednou týdně na
probírané učivo nutnost mazací tabulky na každou hodinu (p. u. Terčová)
Kontrolní test 6. lekce - termín bude upřesněn. 7. lekce - rodina, povolání,
přivlastňovací zájmena, 4. pád podstatných jmen + zápor (p. u. Ulvrová)

Domácí úkoly

