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Měsíční plán: VIII. B                                     Březen 2015 

Akce: 

 

     5. – 6. 03.  – Školní parlament – prožitkový kurz s nocováním ve škole 

           10. 03. – Projektový den II. stupně – Naše město - úřady 

 12. – 14. 03. – Soustředění pěveckého sboru Lesněnky, Oldřichov v Hájích 

           18. 03. -  Lidové sady – Historie rocku – 2. část (40 Kč)  

           19. 03. -  Sezení s etopedem p. Šolcem, typologie třídy – 1.,2. vyuč. hod. 

           27. 03. – Rodičovské suplování 

             1. 04. – Projektový den II. stupně  – Velikonoce – dílny pro 2. třídu 

      3. – 4. 04 -  Velikonoční prázdniny 
 

 

2. rodičovské suplování 

Vážení rodiče, 

loňská výuka rodičů přinesla veskrze příznivé ohlasy. Vedeni snahou vyhovět přání žáků, chceme 
akci uskutečnit i letos. Opět volíme symbolicky termín blízký Dni učitelů. Zda se nám 2. rodičovské 
suplování podaří uskutečnit, záleží nejvíce na vás.  

Prosíme tedy znovu ty z vás, kdo máte zajímavé koníčky nebo profese, zážitky z cest nebo můžete 
nabídnout žákům něco netradičního a jste ochotni se do netradiční výuky v pátek 27. března 
zapojit, dejte prosím obratem vědět třídnímu učiteli vašeho dítěte, abychom vás zařadili do 
rozvrhu. Formu necháme zcela na vás. Můžete vyprávět, prezentovat nebo děti aktivně zapojit, aby 
si něco vyzkoušely. Budeme rádi, když připravenou hodinu „odučíte“ alespoň ve dvou třídách. 

Předem vám děkujeme za spolupráci a ochotu přichystat dětem netradiční obohacující den. 
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8. ročník - Kontrolní diktát. Pravopis - průběžně. Poměry mezi hlavními větami, větnými členy. 
Všestranné jazykové rozbory. Prezentace přečtených knih. Čtení s porozuměním. 
 
 
Dokončíme UNIT 5. Unit test 5 (váha 7). Začneme Unit 6_Fame and Fortune. Vocabulary Unit 6 
Kromě nové látky počítejte i s průběžnými kontrolními testy. 
 
 
 
Ulvrová :  5. lekce – člen určitý a neurčitý v 1. a ve 4. pádě, sloveso „brauchen“, „möchten“, 
souhrnný test (termín bude upřesněn), 6. lekce – způsobová slovesa „müssen“, „können“, časové 
údaje 
 
Rovnice a úlohy řešené pomocí rovnice. Soustavy rovnic, jejich řešení a využití při řešení úloh. 
Hranoly - pojmy, síť, povrch a objem. Kruh, kružnice. 
 
Evropa po napoleonských válkách, Habsburská monarchie v 1. polovině 19. století, občanská válka 

v USA, vědecký a technický pokrok. 
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Procvičování kalorimetrické rovnice. Skupenské změny - tání a tuhnutí, skupenské teplo.  
KP - práce, energie. 
 
 
Názvosloví - procvičování. Vodík, kyslík - vlastnosti, příprava, využití. KP - částice a chemické látky, 

PSP. 

Pohlavní soustava – tělní tekutiny a orgány, test. 

 

ČR (povrch, vodstvo, přírodní podmínky); průběžně testy. 

 


