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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  VIII. C MĚSÍC: březen 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

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

webu školy, Edookitu nebo v mailové korespondenci 

• 1.4. velikonoční prázdniny 

• 2.4. – 5.4. velikonoční svátky 

UČIVO 

ČJ 
Skloňování přejatých slov obecných a vlastních. Slovesný vid. Věta hlavní a vedlejší - úvod, 

čárky v souvětí. Průběžné opakování, procvičování tvarosloví, pravopisu, tvoření slov. Líčení - 

vlastní tvorba. Práce s vybranými texty umělecké, věcné literatury - čtení s porozuměním. 

M Úpravy výrazů, vytýkání, násobení mnohočlenů. Slovní úlohy – Pythagorova věta, úměrnosti. 

AJ 

Všechny skupiny: Unit 4 - Heroes. Pravidla používání infinitivu a ingového tvaru. Vazba There is 
someone/ something + ing. Modální slovesa. Přídavná jména s koncovkou  -ed a -ing. 
Objednávání jídla v restauraci, tvoření žádostí.  Psaní apostrofů, velkých písmen, uvozovek a 
čárek. Texty o králi Artušovi a Robinu Hoodovi. Opakování slovní zásoby a probrané gramatiky. 

NJ 

pí uč. Ulvrová: Opakovací test 1.-3. lekce. 4. lekce - rozvrh hodin - předměty, vypravování o 
škole, vyjádření názoru pomocí slovesa "finden", označení cizích jazyků + vyjádření, jak je 
ovládám. Týdenní program. Časování slovesa "haben" 
pí uč. Terčová: 5. lekce - seznámení se skloňováním v nj - konkrétně skloňování ve 4. pádě; 
připomenutí užívání určitého a neurčitého členu a jeho nutnost při skloňování; slovní zásoba - 
školní předměty; upevňování učiva v rámci úkolů v Classroom 
pí uč. Sedlářová: V březnu budeme opakovat časování sloves v přítomném čase. Slovesa 
budeme používat v krátkých větách: Já dělám, ty děláš, já mluvím, ty mluvíš atd. Seznámíme se 
slovní zásobou týkající se  školních pomůcek každodenní potřeby. 

BČ 

Oběhová soustava – krev a srdce, tělní tekutiny – funkce soustavy, typy tělních tekutin, krev a 

její složky + funkce, srdce – vlastnosti, funkce, schopnosti, krevní oběhy – velký a malý – test. 

Další zvolená soustava. 

F 
Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie. Vnitřní energie soustavy. Teplo přijaté a 

odevzdané soustavou (tepelná výměna). Měrná tepelná kapacita. 

CH 
Procvičování názvosloví dvouprvkových sloučenin. Vodík - vlastnosti, příprava a jeho důkaz. 
Nejznámější sloučeniny. 

Z ČR - vodstvo, podnebí, obyvatelstvo, nerostné suroviny, průmysl. Průběžně testy. 
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D 
Barokní kultura, habsburská monarchie v době osvícenského absolutismu – doba vlády Marie 

Terezie a Josefa II. , Velká francouzská revoluce – příčiny, průběh, důsledky pro další vývoj 

v Evropě, napoleonské období 

POZNÁMKY 

 

 


