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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  VIII. C MĚSÍC: duben 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

• v dubnu 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 
Skladba - spojovací výrazy, věta hlavní a vedlejší, druhy vět vedlejších, čárka v souvětí. 

Průběžné opakování pravopisu, tvarosloví. Práce s informacemi, odbornými, naučnými texty. 

M Úpravy výrazů. Rovnice a jejich úpravy. Vyjádření neznámé ze vzorce. 

AJ Všechny skupiny: Unit 4 - dokončení a opakování. Unit 5 - Our environment. Climate change. 
Trpný rod v různých časech. Tvoření otázek. Vyjadřování obav. 

NJ 

pí uč. Ulvrová: 4. lekce - označení cizích jazyků + vyjádření, jak je ovládám, sloveso „sprechen“. 
Týdenní program. Časování slovesa "haben". 5. lekce – školní potřeby, použití členu v 1. a 4. 
pádě v jednoduchých větách. 
pí uč. Terčová: Shrnutí 5. lekce - úvod do 6. lekce - práce s modálními slovesy müssen + 
können; seznámení s vyjádřením času - stále procvičování dosavadní slovní zásoby + 
upevňování 4. pádu 
pí uč. Sedlářová: Budeme probírat 5. lekci, téma jsou školní potřeby. Naučíme se pomocí 
jednoduchých vazeb vyjádřit, co si přejeme nebo chceme např. při nakupování. V oblasti 
gramatiky se zaměříme na užití určitého a neurčitého členu v němčině v 1. a ve 4. pádě. 

BČ Test dýchací soustava. Vylučovací soustava – jednotlivé orgány, funkce, rozdělení, test. 

F 
Výpočet tepla přijatého a odevzdaného při tepelné výměně. Kalorimetrická rovnice. Tepelný 

vodič a izolant. Tepelná výměna vedením, prouděním a sáláním. 

CH 
Vodík, kyslík a další důležité nekovy. Jejich základní vlastnosti, příprava, reakce a využití. 
Procvičování názvosloví halogenidů, sulfidů a oxidů. 

Z ČR - Obyvatelstvo, nerostné suroviny, energetika, průmysl a zemědělství. Průběžně testy. 

D 
Důsledky francouzské revoluce na změny společenských struktur. Průmyslová revoluce – 

příčiny, projevy ve vybraných hospodářských odvětvích, postavení dělníků, změny ve 

společnosti. Habsburská monarchie v 19. století. 

POZNÁMKY 
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