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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 8. C MĚSÍC: LEDEN 

INFORMACE PRO RODIČE 

26. 1. Pololetní pedagogická rada 
31. 1. Předání výpisu z vysvědčení (výuka probíhá běžným způsobem) 
2. 2. Pololetní prázdniny 

 UČIVO

ČJ 
Mluvnice: větné členy a vedlejší věty, pololetní práce, pololetní diktát 
Literatura: dílny čtení; shrnování děje, předvídání, tvorba otázek 
Sloh: vypravování, popis; úvaha 

M Pythagorova věta, konstrukční úlohy, výrazy - dosazování, úpravy. Pololetní práce. 

AJ 

Dokončujeme Unit 3, Unit test 3, začneme Unit 4-Heroes – slovesa smyslového vnímání, ing x 
to infinitive, slovní zásoba, nepravidelná slovesa, průběžná opakování a testy. (PM) 
V Unit 3 se budeme učit části těla, nemoci, rady pro zdravý životní styl. Více budeme trénovat 
nepravidelná slovesa. (SG) 
Unit 3 - Health and safety . Lidské tělo. Slovesa should and might. Zdravá strava, nemoci, 
zranění - léčba. Vyjadřování souhlasu a nesouhlasu. Průběžné testy. (JP) 
Unit 3 Health and safety- slovní zásoba-části těla, nemoci, konverzace u lékaře, gramatika-
použití "should, might". Unit 3 test. (PG) 

NJ 

Přítomný čas sloves, vyjadřování zálib, co rád/nerad dělám + místo + časové údaje (dny 
v týdnu, měsíce, roční období), zápor, vazba „ich mag“. Kontrolní test lekce 1.2. Lekce 1.3 
osobní údaje – přihláška/dotazník. Kontrolní test 1. pololetí (Socrative - termín cvičného i 
ostrého testu bude upřesněn). Zhodnocení práce za 1. pololetí. (MU) 

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

D 
Osvícenský absolutismus ve vybraných evropských zemích (Francie, Rusko, habsburská 
monarchie). Kulturní vývoj – baroko, klasicismus. Prezentace vybraných témat. Kontrolní test 
1. pololetí (termín bude upřesněn). Zhodnocení práce za 1. pololetí. 

Z Prezentace států Evropy, průběžně testy. Shrnutí Evropy. 

CH Částicové složení látek: atom, ionty, molekula. Chemická vazba. Prvek, sloučenina, izotop, 
nuklid. Periodický zákon a PSP. Průběžné písemné opakování. 

FY Polohová a pohybová energie - procvičování. Teplo. Tepelná výměna - výpočty (úvod). KP - 
práce. Průběžné písemné opakování. 

ČVS Práce s třídním kolektivem: kooperativní hry, třídnické záležitosti 

 POZNÁMKY
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