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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 8. C MĚSÍC: ÚNOR 

INFORMACE PRO RODIČE 

15. 2. Projektový den: Docela obyčejná voda/Život u našich zahraničních sousedů/Drogy a prevence užívání 
22. 2. Přednáška v Lidových sadech: Cyklus rockové hudby (10:30 – 11:30) 
26. 2. – 2. 3. JARNÍ PRÁZDNINY 

 UČIVO

ČJ 
Mluvnice: opakování větných členů; vedlejší věty; pravopis 
Literatura: čtenářské dílny; literární žánry 
Sloh: vypravování; informační slohový postup: zpráva a oznámení 

M Rovnice, úpravy výrazů. Pravoúhlý trojúhelník, konstrukční úlohy. Průběžně testy 

AJ 

Dokončíme unit 3, napíšeme opakovací test. V unit 4 budeme probírat historickou událost 
/minulé časy/, v gramatice „there´s someone, something + ing“.  Průběžné testíky 
z nepravidelných sloves a slovíček (SG) 
Unit 3 - dokončení. Kontrolní test za unit 7.2. Unit 4 - Heroes. Slovesa - ing tvary a infinitivy. 
Koncovky přídavných jmen (JP) 
Unit 3 Health and safety- slovní zásoba-části těla, nemoci, konverzace u lékaře, gramatika-
použití "should, might". Unit 3 test. (PG) 
Začínáme unit 4 – Heroes. Gramatika – verb + to/ing, slovesa smyslového vnímání. Slovní 
zásoba pocitů. Průběžná opakování, testy (PM) 

NJ 

Množné číslo u osob + časování sloves v množném čísle, vytváření profilu o skupině 
v množném čísle, tvoření otázek v množném čísle, pravidelné testy 1x týdně (slovíčka nebo 
probírané gramatické  jevy) (BT) 
Opakování časování sloves v přítomném čase, vypravování o třetích osobách (vlastnosti, 
koníčky, rodina...). Přivlastňovací zájmena - mein, dein, sein, ihr. Kontrolní test lekce 1.2, test 
Socrative (termíny budou upřesněny) (MU) 
Slovní zásoba 3. lekce prvního modulu učebnice Maximal interaktiv: společné koníčky, 
vyplňování přihlášek a formulářů, země a jejich jazyky + nová gramatika: přivlastňovací 
zájmena a časování nepravidelných sloves "sprechen" a "fahren". Test z nové slovní zásoby a 
kontrolní test na konci lekce. Termíny testů budou upřesněny v hodinách (MČ) 

BČ Nervová soustava – CNS a PNS, orgány, funkce, složení, test 

D 

Shrnutí poznatků o absolutistických monarchiích 17.-18.století (Francie, Rusko, habsburská 
monarchie). Habsburská monarchie v době Marie Terezie a Josefa II. - osvícenský 
absolutismus, reformy, zahraniční politika. Baroko a klasicismus. 
Stanovení kritérií hodnocení prezentací v 2. pololetí 

Z Česká republika - základní informace, povrch, vodstvo - slepé mapy 

CH Chemická vazba a chemická látka. Práce s PSP. Značky prvků. Úvod do názvosloví 



 

 

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

  

 

 

dvouprvkových sloučenin 

FY Tepelná výměna mezi tělesy. Měrná tepelná kapacita. Kalorimetrická rovnice. LP -  Nutriční a 
energetické hodnoty některých potravin (sladkostí)a jejich "spalování" 

ČVS Práce s třídním kolektivem: kooperativní hry, třídnické záležitosti 

 POZNÁMKY

 

 


