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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  VIII. C MĚSÍC: únor 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

• v únori nadále probíhá výuka dle aktuálních nařízení vlády, sledujte informace na 

webu školy, Edookitu nebo v mailové korespondenci 

• 29.1. pololetní prázdniny 

• 1.- 5.2. jarní prázdniny 

UČIVO 

ČJ 
Opakování a procvičování - tvoření slov, velká písmena. Skloňování obecných jmen přejatých a 

cizích vlastních jmen. Průběžné opakování a procvičování pravopisu. Práce s texty z umělecké 

literatury, čtení s porozuměním. Líčení - postup, tvorba vlastního textu. 

M Výrazy s mocninami a odmocninami, Pythagorova věta a její užití. 

AJ 

Všechny skupiny:  
Unit 3 - dokončení. (Vyjadřování souhlasu). Případně kontrolní test za unit 3. 
Unit 4 - Heroes. Slovesa - gerundium  nebo infinitiv. Opakování vazby there is , there are. 
Přídavná jména s koncovkou ing  a ed. Objednávání jídla v restauraci.  
Slovní zásoba 4. lekce. 

NJ 

pí uč. Ulvrová: množné číslo sloves v přítomném čase, zápor ve spojení se slovesem. Téma "Ich 
und meine Freunde", základní reálie německy mluvících zemí. 
pí uč. Terčová:  
pí uč. Sedlářová: V měsíci únoru budeme probírat 4. lekci. Tématem lekce je škola, jednotlivé 
vyučovací předměty a názvy jiných jazyků v němčině. Rozšíříme slovní zásobu přídavných jmen 
a příslovcí, tak, abychom byli schopni jednoduchým způsobem vyjádřit postoj k jednotlivým 
předmětům, svoje preference, co se nám líbí a co ne. 4. lekce používá slovní zásobu, která je 
mezinárodně srozumitelná jako např: Mathematik, Informatik, Physik atd. Naučíme se 
správnou výslovnost těchto slov. Nadále budeme opakovat základní fráze a otázky. 

BČ 
Kožní soustava – pokožka, škára a podkožní tuk, jednotlivé složky kožní soustavy + jejich funkce 

a zajímavosti – test. Další zvolená soustava 

F 
Práce na kladkách. Rumpál, kolo na hřídeli, nakloněná rovina a šroub. Polohová a pohybová 

energie, 

CH Práce s PSP (vyhledávání informací o prvcích). Názvosloví oxidů, halogenidů a sulfidů. 

Z ČR - Výšková členitost, vodstvo, přírodní podmínky. Průběžně testy. 
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D 
Vývoj v absolutistických monarchiích – rozmach Ruska v 17. a 18. století (Petr I. Veliký, Kateřina 

II. Veliká), barokní kultura, habsburská monarchie po třicetileté válce.  

POZNÁMKY 

 

 


