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Měsíční plán: VIII. B                                     Duben 2015 

Akce: 

 

     1. 4.        Projektový den 2. stupně – Velikonoce – dílny pro 2. ročník 

    2. – 3. 4.  Velikonoční prázdniny 

     9. 4.        Exkurze „Firmičky“ – hrnčířské dílny v Bílém Potoce (vybraní žáci) 

     9. 4.        Schůzka s etopedem p. Šulcem ( přesun z března) 8:10 – 9:50 

     9. 4.        Vývoj rockové hudby (Lidové sady, Špulák)  10:00 - 12:00 

   15. 4.        Pedagogická rada 

   16. 4.       Třídní schůzky II. stupeň od 17:30 

   15. – 16.  Voda a její využití (česko – německý projekt), Jablonec n/Nisou, Drážďany 

   24. 4.        Mini veletrh knih 

   29. - 30.   Exkurze do Vídně 
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Kontrolní diktát. Prověrka za 3. čtvrtletí. Interpunkce v souvětí. Složitější souvětí. Úvaha. 
Prezentace přečtených knih 
 
 
Pavelčáková : Kontrolní test za unit 6 - 15.4. Unit 7 - Opakování přítomného a budoucího času.  
Podmínkové věty prvního typu.  Průběžné kontrolní testy. 
 
Machartová:  Dokončíme UNIT 6_Fame and Fortune. Unit 6 test. Extension 3-Culture-Australia 
                        Revision 3 Kromě nové látky počítejte i s průběžnými kontrolními testy zaměřenými  
                        na jednotlivé oblasti jazyka (reading, listening, speaking, writing). 
 
Ulvrová :  Test 5. lekce – termín bude upřesněn, 6. lekce – vyjádření povinností během dne – 
sloveso „müssen“, časové údaje, domluvení schůzky, životní styl českých mladých lidí – 
miniprojekt; test 6. lekce – termín bude upřesněn. Zhodnocení práce za 3. čtvrtletí. 
 
Jakešová :  Lektion 6 - části dne, čas, modální slovesa müssen a können,  
 Lektion 7 - rodina a povolání, přivlastňovací zájmena, záporný člen kein 
 
Vzájemná poloha dvou kružnic. Thaletova kružnice. Kruh, kružnice - obsah a obvod. Válec - pojmy, 
objem, povrch. Řešení úloh. Konstrukční úlohy. Opakování rovnic a úloh řešených pomocí rovnice. 
 
Dějiny vybraných zemí ve 2.pol.19.století, boje za národní samostatnost; Habsburská monarchie v 
době Metternichovského a Bachova absolutismu, národní obrození – význam, projevy, osobnosti. 
Občanská válka v USA. 
Zhodnocení práce za 3. čtvrtletí. Do 30.4. odevzdat zpracované vybrané téma (prezentace, referát) 
– viz pravidla na nástěnce ve třídě. 
 
Skupenské změny, výpočet skupenského tepla, KP - teplo, energie 
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Nekovy - vlastnosti, příprava, využití. Procvičování názvosloví, KP - částice a chemické látky, PSP 

 

Trávící soustava – orgány, enzymy, trávící mechanizmy, test 

 

ČR (vodstvo, obyvatelstvo, nerostné suroviny); průběžně testy. 


