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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 8. C MĚSÍC: BŘEZEN 

INFORMACE PRO RODIČE 

14. 3. MaK: Cyklus rockové hudby (Lidové sady: 45,–) 
15. 3. Třídní schůzky 17:00 – 18:00 
23. 3. Rodičovské suplování (8:10 – 13:00) 
29. 3. – 2. 4. Velikonoční prázdniny 
4. 4. Den otevřených dveří 

 UČIVO

ČJ 
Mluvnice: věta jednoduchá a souvětí, vedlejší věty: druhy; opakovací prověrka větné členy 
Literatura: dílny čtení s úkoly 
Sloh: vypravování, úvaha; zpráva a oznámení 

M Rovnice a slovní úlohy. Zlomky, množiny. Průběžně testy. 

AJ 

V unit 4 probíráme základní slovesa, která se pojí s „- ing form“ nebo s infinitivem, přídavná 
jména pro vyjádření pocitů a popisu osob a situací. Požádáme o službu, laskavost. Testování 
nepravidelných sloves a slovíček. (SG) 
Unit 4 - dokončení. Slovesa následovaná infinitivem nebo ingovým tvarem. Vazba There is 
someone/ something + - ing. I can hear, see, feel ....Přídavná jména - boring or bored? 
Objednávání v restauraci. Robin Hood - čtení. Průběžné kontrolní testy.Mluvní cvičení.  (JP) 
Unit 3 Health and safety- slovní zásoba-části těla, nemoci, konverzace u lékaře, gramatika-
použití "should, might". Unit 3 test. (PG) 
Dokončili jsme unit 4, začneme unit 5 – Our environment – different tenses revision, passive, , 
opakování nepravidelných sloves potřebných pro pasiv + vocabulary u5. 
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 lekce 1.2 – kontrolní test úterý 6.3., lekce 1.3 procvičení slovní zásoby + test 
(termín bude upřesněn a zveřejněn v Edookit), slovesa pro popis činností, časování sloves 
v množném čísle. (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 test. Vylučovací soustava, rozdělení, orgány, funkce, složení, test. 

D 

Habsburská monarchie po třicetileté válce, osvícenský absolutismus, význam vlády Marie 
Terezie a Josefa II. Desetiminutovka – termín bude upřesněn a zveřejněn v Edookit. Francie 
v době krize, velká francouzská revoluce a její význam v celoevropském kontextu. 
Napoleonská tažení. 
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Z Slepá mapa - povrch ČR. Vodstvo, nerostné suroviny, podnebí. Orientace na mapě. 

CH Vzorce oxidů, halogenidů, sulfidů.Vodík a kyslík - jejich vlastnosti, příprava, využití. LP - výroba 
a důkaz vodíku a kyslíku.  

FY Výpočet tepla přijatého/odevzdaného při tepelné výměně. Skupenské změny - úvod. Tání a 
tuhnutí, měrné skupenské teplo, výpočet tepla potřebného ke skupenské změně. KP - teplo. 

ČVS Práce s třídním kolektivem: kooperativní hry, třídnické záležitosti 

 POZNÁMKY

 

 


