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Měsíční plán: VIII. B                                                   Duben 2019 
 

Informace 

 

 2.4. Vývoj rockové hudby - 3. díl – 60Kč (2. - 4.hodina) 
 3.4. Preventivní program Maják (4. – 6.hodina) 
 10.4. Den otevřených dveří 
 15. – 17.4. Projektové dny 
 15. – 17.4. Termíny triád (schůzky) 
 18. – 22.4. Velikonoční prázdniny 
 1.5. Státní svátek 
 9.5. PD Praha vybírám 250,-Kč 
 17.5. Legoland vybírám 1390,-Kč 

 
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 shlédnutí 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 
Děkujeme 
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Mluvnice: skladba: rozvíjející větné členy, pravopis, čtvrtletní práce a diktát. Sloh: čtení 
s porozumění, téma a adresát. Literatura: dílny čtení. Pokračujeme dle učebnice.  

Především nás čeká stále jazyk písmen Rovnice, Slovní úlohy o pohybu, Algebra, 
Pythagorova věta. Po každém prostředí malý test cca 1 týdně. 8.4. čtvrtletní práce. 
Možnost opravných testů vždy po domluvě v úterý od 14hod.  

 
Napoleon Bonaparte, šíření myšlenek francouzské revoluce do Evropy. Průmyslová 
revoluce a její důsledky pro změny ve společnosti, občanská válka v USA.  Do 26.4. 
odevzdat prezentace vybraných témat. Kontrolní test 3. čtvrtletí (termín bude upřesněn 
v Edookitu). Zhodnocení práce za 3. čtvrtletí.   
 
Procvičování výpočtů na kalorimetrickou rovnici. Paliva. Skupenské změny tání a 
tuhnutí, měrné skupenské teplo tání. 
 
Nervová soustava, rozdělení soustavy na CNS a PNS, neuron, mícha, mozek a jeho 
funkce a rozdělení na jednotlivé segmenty, test. 
 
Regiony ČR_ postupně představíme přírodní poměry, hospodářství a podmínky pro 
turistický ruch v jednotlivých regionech republiky. Jednoduché testy „FA“: „Kraje ČR“ 
a „Ochrana životního prostředí“, test „S“ na téma „Přírodní poměry ČR“. Prezentace 
dle harmonogramu (každý žák ve stanoveném termínu). Ke konzultaci poslat do 2.4. na 
adr.: jiri.dvorak@zslesni.cz 
 
Gott: Doknčíme unit 4 testem, v další části budeme probírat trpný rod. Opakujeme 
časy, slovesa. 
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Far: Začneme Unit 5, v průběhu menší testík z gramatiky či slovní zásoby. 1. grammar - 
trpný rod. 2. speaking - Go green!  3. vocabulary - životní prostředí 
Pav: Unit 5 - Our environment. Slovní zásoba - životní prostředí. Trpný rod. 
Nepravidelná slovesa. Austrálie. Hurikány. Průběžné testy na probranou  látku. 

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

Ter: 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 

Ulv: 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. 


