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Měsíční plán: VIII. B                                                   Prosinec  2018 
 

 

Informace 

 6.12. Adventní trhy (prosba nějaké drobnosti na prodej) 
 14.12. Gymnázium F.X.Šaldy – přírodovědná praxe 
 14.12. Školní klub – výroba vánočních ozdob od 13:30 
 18.12. (20.12.) Vánoční besídka od 17hod – spaní? 
 19.12. Vánoční koncert 17:00 – 19:00 aula TUL 
 24.12. – 2.1. Vánoční prázdniny 
 3.1. Nástup škola  
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Mluvnice: dokončení opakování pravopisu; slovesný vid. Literatura: dílny čtení na 
vybraná témata s přihlédnutím k pojmů literární druhy. Sloh: čtení s porozuměním, 
slohové útvary  

V prosinci pokračujeme dle učebnice. Čeká nás Zlomky (stále procvičujeme), Slovní 
úlohy o pohybu, Algebra, Poměr. Po každém prostředí malý test cca 1 týdně. Možnost 
opravných testů vždy po domluvě v úterý od 14hod.  

 
Důsledky třicetileté války pro další vývoj v českých zemích a v Evropě, nové mocenské 
rozdělení. Absolutismus ve vybraných zemích Evropy - Francie (Ludvík XIV.), Rusko 
(Petr I., Kateřina Veliká), habsburská monarchie po třicetileté válce.  
 
Dokončení učiva o plynech.KP - plyny. Práce. Práce na kladkách.Zadávání 
dobrovolných domácích úkolů. 
 
Soustava svalová, test. Zvolená soustava člověka  
 
Jižní a Střední Evropa, opravný test: Severní a Západní Evropa, práce s atlasem: Jižní 
Evropa, Střední Evropa. Připravte si ke kontrole sešit. 

Gott: Dokončíme unit 2 /předpřítomný a minulý čas/, napíšeme test a v další část je 
věnována zdravému životnímu stylu /slovní zásoba: tělo, jídlo, nemoci/. 

Pav: Unit 2 - dokončeni  opakování předpřítomného a minulého času. Kontrolní test za 
unit, test na poslech a čtení s porozuměním. Christmas vocabulary and activities.  

Procvičování výpočtů na složení roztoků. Voda jako homogenní směs. Tvrdost vody, 
čistění odpadních vod. Vzduch. LP - chromatografie, krystalizace, extrakce. Písemné 
opakování - hmotnostní zlomek . 

Ter: Dokončení 2.lekce - opakování na test(termín bude upřesněn) sloveso být - sein v 
jednotném i množném čísle; základní reálie německy mluvících zemí; Vánoce-slovní 
zásoba, zvyky, tradice v Německu  

Ulv: 2. lekce - slovosled v oznamovací a tázací větě, vypravování o koníčcích jiných 
lidí, zápor. Kontrolní test (termín bude upřesněn v Edookitu). 3. lekce - množné číslo 
sloves, sloveso "sein", základní reálie německy mluvících zemí. Vánoce u nás a v 
německy mluvících zemích (slovní zásoba, základní fráze). 


