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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  VIII. C MĚSÍC: říjen 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

 2. 10. fotografování tříd (velká fotka 40,- Kč, malá 20,- Kč) 

 28.10. státní svátek 

 29. – 30. 10. podzimní prázdniny 

 sledujte informace a klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit) 
 

UČIVO 

ČJ 

Určování větných členů se zaměřením na příslovečné určení (druhy) a přívlastek 

(několikanásobný, postupně rozvíjející). Opakování pravopisu - shoda přísudku s podmětem, 

přídavná jména. Práce s textem - obrazná, básnická pojmenování (epiteton, oxymoron). 

Charakteristika - vlastní tvorba. 

M 
Souřadnice bodů, konstrukce rovnoběžek. Procenta a zlomky – použití v úlohách. Průběžně 

testy. 

AJ 

pí uč. Pavelčáková: Unit 1 - Past and present. Opakování minulých časů.  Vazba used to .Slovní 
zásoba - oblečení, příliš malý, velký. Způsobová slovesa v minulém čase. Konverzace o 
zkouškách a testech . Různé materiály a věci z nich. Průběžné testy na probranou látku. 
pí uč. Farská: Unit 1: Opakování minulých časů - prostý a průběhový, gram. struktura USED TO - 

použití. Slovní zásoba lekce unit 1 – viz pracovní sešit. Důraz na slovní zásobu oblečení a 

materiály. Průběžné testy, v závěru měsíce Unit 1 test. 

pí uč. Kuncová: Unit 1: Opakování minulých časů - prostý a průběhový, gram. struktura USED 

TO - použití. Slovní zásoba lekce unit 1 – viz pracovní sešit. Důraz na slovní zásobu oblečení a 

materiály. Průběžné testy, v závěru měsíce Unit 1 test. 

pí uč. Gabarová: Dokončení Unit 1, minulý čas prostý a průběhový. 

NJ 

pí uč. Ulvrová: 1. lekce Wer bist du? Základní fráze pro popis osob a věcí, slovosled ve větě 
oznamovací a tázací; v otázce tázací slova wer-wie-was-wo; člen určitý, časování sloves v 
přítomném čase. Kontrolní test - pozdravy, čísla, dny v týdnu, měsíce v roce, roční období, 
barvy (termín bude upřesněn v Edookitu) 
pí uč. Terčová: NJ - 1. lekce - základní informace o osobě; slovosled ve větě oznamovací a 
tázací; v otázce tázací slova wer-wie-was-wo; pravidelné testy na probírané učivo; nácvik 
výslovnosti; připomínám nutnost mazací tabulky do hodin (stačí A5) 
pí uč. Sedlářová: Probereme 2. lekci. Naučíme se, jak představit sebe i ostatní, říci odkud jsem a 
kde bydlím, říci, co děláme rádi a neradi, zeptat se někoho, jak se má. Naučíme se časovat 
sloveso být a také další pravidelná slovesa v přítomném čase 



 

 

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

  

 

 

BČ 
Test z prvních kapitol Bč – lidské rasy, předchůdci člověka, biologické vědy. Další kapitola – 

buňka a tkáně, test. 

F Atmosféra a její členění. Atmosférický tlak a jeho měření. Aerostatická vztlaková síla. 

CH 
Klasifikace heterogenních směsí - suspenze, emulze, pěna a aerosoly. Separační metody - LP - 
filtrace, dělící nálevka a destilace. Roztoky 

Z Evropa - práce s mapou, povrch, vodstvo, obyvatelstvo. Průběžně testy. 

D 
Raný novověk – objevné plavby a jejich důsledky, významní mořeplavci. Reformace ve 

vybraných zemích Evropy. Nástup Habsburků na český trůn – raně novověká společnost, vliv 

panovnické moci na vývoj ve státě. 

 POZNÁMKY

 

 


