
 

 

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, 46001, Liberec 1 
tel./fax:482710670, e-mail: info@zslesni.cz 

  

 

 

MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 8. C MĚSÍC: PROSINEC 

INFORMACE PRO RODIČE 

1. 12. Lesněnky – adventní koncert na radnici (14:00) 
7. 12. Vánoční trh na ZŠ Lesní  
18. 12. Vánoční dílny pro druháky 
19. 12. Vánoční koncert pěveckých sborů (viz stránky školy) 
Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2017 až úterý 2. ledna 2018  
NÁSTUP DO ŠKOLY 3. 1. 2018 

 UČIVO

ČJ 
Mluvnice: větné členy a vedlejší věty 
Literatura: dílny čtení; vypravěč, postavy, shrnování děje 
Sloh: vypravování, popis děje 

M Početní výkony s mocninami, hodnota výrazu. Práce s proměnnou. Konstrukční úlohy – 
geometrická místa bodů, množiny dané vlastnosti. Průběžně testy. Dobrovolný domácí úkol. 

AJ 

Dokončujeme UNIT 2, Unit test (poslech, čtení, gramatika 2. lekce). Začneme U3-Health and 
Safety – relative pronouns (who, which, that), relative clauses, modální slovesa – should, 
might, slovní zásoba zranění a nemoci. Vyjadřování ne/souhlasu. Dále aktivity s vánoční 
tématikou, průběžná opakování a testy. (PM) 
Dokončíme Unit 2 – důraz na rozlišení předpřítomného a minulého času. Stále opakujeme 
nepravidelná slovesa a slovní zásobu z pracovního sešitu. (SG) 
Unit 3 - dokončení . Kontrolní test  za unit 11.12. Unit 3 - Health and safety. Vztažná zájmena. 
Modální slovesa - měl bys, mohl bys. Zdraví a nemoc. (JP) 
Dokončení Unit 2- grammar-present perfect, past simple tense, vocabulary- adjectives and 
nouns(fame). Unit 2 test. Christmas lesson. (PG) 

NJ 

V pondělí 4.12. test Socrative (lekce 1.1). Lekce 1.2 – moje koníčky, užití sloves v přítomném 
čase v jednoduchém popisu zálib. Vyjádření co rád, nerad dělám (hraju). Zápor ve spojení se 
slovesem. (MU) 
Kontrolní Socrative test z lekce 1.1 – termín bude upřesněn na začátku měsíce; Lekce 1.2 v 
učebnici – slovní zásoba: roční období, měsíce a dny v týdnu, moje koníčky: hudba a sporty – 
co máš / děláš / hraješ rád? + časování pravidelných sloves v množném čísle + procvičování 
větného slovosledu (otázka + zápor) (MČ) 
Práce s otázkou – zjišťovací + doplňovací – slovosled v otázce; Užívání slovesa mögen – mít rád 
a s tím spojený zápor (ne)mít rád; Používání ustálené vazby-  Wie findest du…? – Jak se ti 
líbí…? – všemožné odpovědi různých typů; pravidelné testy jednou týdně na slovní zásobu a 
probranou látku (nově – dny v týdnu, barvy + slovní zásoba k lekci) (BT) 

BČ Smyslová soustava, funkce, smysly, receptory smyslů a jejich rozbor, test. 

D 
Vývoj v Evropě a v českých zemích po 30-leté válce. Anglie a její koloniální panství, život 
v severoamerických koloniích, vznik USA. Osvícenství a osvícenský absolutismus – vývoj ve 
Francii, Rusku, habsburské monarchii. Prezentace vybraných témat. 
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Z Prezentace vybraných států Evropy, hlavní města. Průběžně testy. 

CH 
Voda a vzduch jako směsi, vlastnosti, využití, chemické reakce. Procvičování výpočtů složení 
roztoků. LP - chromatografie, pokusy se suchým ledem, extrakce červeného zelí. Průběžné 
písemné přezkoušení.  

FY 
Polohová a pohybová energie a jejich vzájemná přeměna. Zákon zachování energie. LP - 
nakloněná rovina, určování Ek a Ep tělesa v gravitačním poli Země. Průběžné písemné 
přezkoušení. 

ČVS Kooperační hry, práce se třídním kolektivem. 

 POZNÁMKY

 

 


