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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  VIII. C MĚSÍC: prosinec 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

• v prosinci probíhá výuka dle aktuálních nařízení vlády, sledujte informace na webu 

školy, Edookitu nebo v mailové korespondenci 

• 23. 12. – 3.1. 2021 vánoční prázdniny 

• sledujte informace a klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit) 
 

UČIVO 

ČJ 
Psaní čárky v souvětí a ve větě jednoduché. Zdvojené souhlásky n, nn. Průběžné opakování a 

procvičování probraných jevů. Líčení - rozvoj slovní zásoby, vhodné jazykové prostředky. vlastní 

tvorba. Práce s uměleckými texty (próza, poezie) - čtení s porozuměním. 

M Výrazy s proměnnou a jejich úpravy. Mocniny s čísly i proměnnými. Hadi - řešení rovnic. 

AJ 

Všechny skupiny: Dokončení 2. lekce. Opakování předpřítomného času a nepravidelných 
sloves. Test na nepravidelná slovesa a předpřítomný čas v týdnu od 7.12.  
Tvoření přídavných jmen z podstatných jmen. Tázací dovětky. V týdnu od 21.12 . vánoční 
tématika - slovní zásoba, koledy, vánoce v anglicky mluvících zemích.  

NJ 

pí uč. Ulvrová: 2., 3. lekce - slovosled ve větě oznamovací a tázací; v otázce tázací slova wer-
wie-was-wo; člen určitý, časování sloves v přítomném čase. Slovní zásoba Hobbys, Meine 
Familie, Weihnachten (Vánoce) 
pí uč. Terčová: rozšiřování slovní zásoby - slovesa + rodina, upevňování slovosledu v 
oznamovací větě, otázce a seznámení se záporem za pomocí slova nicht; časování pravidelných 
sloves v jednotném i množném čísle; během prezenční výuky nutnost mazací tabulky na 
procvičování učiva; 
pí uč. Sedlářová: V prosinci budeme pokračovat ve 2. lekci. Zopakujeme a rozšíříme slovní 
zásobu týkající se sportů a koníčků. Z gramatiky si také zopakujeme a budeme dále procvičovat 
časování pravidelných sloves. V oblasti výslovnosti se zaměříme na rozdíly mezi psanou a 
čtenou podobou, hlavně u prvních písmen ve slovech. Jednoduchou konverzací budeme 
procvičovat základní otázky: Odkud jsi? Co rád děláš? Kolik ti je let? Představíme si vánoční 
zvyky v německy mluvících zemích. 

BČ 
Trávicí soustava – dokončení trávicí soustavy a jednotlivých částí – žaludek, tenké a tlusté 

střevo, játra, žlučník, slinivka břišní, řitní otvor. 

F Práce, výkon a příkon, účinnost - řešení úloh. Jednoduché stroje - úvod. 
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CH 
Praktické ověřování separačních metod - destilace, sublimace a chromatografie (prezenčně) 
Povídání si o vzduchu a vodě  jako homogenních směsích a o směsích vůbec(distančně) 

Z Evropa - opakování a prohloubení učiva z distanční výuky. Průběžně testy. 

D 
První Habsburkové na českém trůně. Třicetiletá válka – příčiny, základní mezníky, důsledky, 

osobnost Albrechta z Valdštejna. Vývoj v absolutistických monarchiích – Francie, Rusko 

POZNÁMKY 

 

 


