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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  VIII. B MĚSÍC:  Květen 2014 

INFORMACE PRO RODIČE 

 

 30. 4. – 4. 5. Zájezd do Paříže 

 1. 5. Státní svátek 

 2. 5. Ředitelské volno 

 8. 5. Státní svátek 

 9. 5. Ředitelské volno 

 12. 5. Schůzka k cyklokurzu (14:00) 

 14. 5. Projektový den – Praha 

 15. 5. MaK Špulák 

 19. 5. – 23. 5. Cyklokurz (Bedřichov) 
 

 

UČIVO 

  ČJ 
Mluvnice: obecné informace o Čj, opakování skladba – souvětí. Literatura: dějiny 
literatury shrnutí, do 12. 5. odevzdat referáty. Sloh: výklad. 

M 
Rovnice, soustavy rovnic, úlohy řešené pomocí rovnic. Operace s mnohočleny. Základy 
finanční matematiky. Množiny bodů daných vlastností. Konstrukční úlohy. 

 

AJ 

Paní učitelka Pavelčáková: Unit 7  -  Podmínkové věty prvního typu, opakování 
budoucích časů a přítomných časů.Frázová slovesa. Kontrolní test za unit 16.5. 

Paní učitelka Gotteltová: V Unit 7 se začneme učit první podmínkovou větu, opakujeme 
předpřítomný čas. Průběžně testujeme slovní zásobu. 

NJ 

Paní učitelka Jakešová: Einheit 7 - Wo und wann? Pozvánka na oslavu, užití čísel do 
100, poskytnutí informací o časových údajích, hodiny, dny, měsíce, roční období. 
Předložka in ve 3. pádě, určování času, předložky im, um v časových údajích. 

Paní učitelka Ulvrová: Souhrnný test 6. lekce, 7. lekce – roční období a činnosti s nimi 
spojené, měsíce v roce, vyjádření času. 

Bč 
Nervová soustava – mozek a jeho části, test. Soustava oběhová – srdce, krev, krevní 

oběhy. 

F 
KP - skupenské změny. Akustika - vlastnosti pružných těles, kmitavý pohyb, vlnění 
příčné a podélné. Zvuk  - zdroj, šíření, rychlost, ultrazvuk, infrazvuk. Ucho. 

CH 
Vybrané prvky PSP - jejich využití. Kyseliny - názvosloví, kyselina chlorovodíková - 
vlastnosti, využití. 
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Z Politický systém, administrativní členění. Kraje ČR - prezentace. Průběžně testy. 

D 
Národní hnutí ve vybraných evropských zemích v polovině 19. století, Rakousko-
Uhersko, prezentace vybraných témat. 

 


