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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  VIII. C MĚSÍC: květen 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

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

webu školy, Edookitu nebo v mailové korespondenci 

• testování COMDI – termín bude upřesněn 

UČIVO 

ČJ 

Souvětí podřadné - čárky, druhy vět vedlejších (přísudková, podmětná, předmětná, 

přívlastková, příslovečná), změna věty jednoduché na souvětí. Průběžné opakování pravopisu 

(předpony s-,z-, vz- a další probrané jevy). Práce s informacemi, naučnými texty - čtení s 

porozuměním. Výtah, výklad. 

M Rovnice se zlomky, vyjádření neznámé ze vzorce. Slovní úlohy. 

AJ 

Všechny skupiny: V květnu budeme ještě dokončovat UNIT 5 - zde stále procvičujeme tvoření a 
použití vět v trpném rodě (již časujeme). Slovní zásoba k tématu životní prostředí a jeho 
ochrana. Úvod do 6. lekce - podmínková věta prvního typu (forma a použití), vedlejší věty 
časové vyjadřující budoucnost - použití výrazů when, while, before, as soos as. Frázová slovesa. 
Slovní zásoba lekce viz. pracovní sešit. Průběžné kontrolní testy. 

NJ 

pí uč. Ulvrová: 5. lekce – školní potřeby, použití členu v 1. a 4. pádě v jednoduchých větách. 
Jednoduché fráze pro nakupování, modální slovesa. Průběžně ověřování zvládnutých výstupů. 
pí uč. Terčová: 6. lekce - dokončení časových údajů, modální slovesa - müssen, können, 
slovosled ve větě s modálním slovesem. V rámci prezenční výuky upevňování základů - 
časování sloves haben, sein, tvoření otázek, W-slova. 
pí uč. Sedlářová: Dokončíme 5. lekci, budeme se věnovat zejména poslechům. Budeme 
opakovat časování pravidelných sloves, přidáme časování nepravidelného slovesa möchten - 
chtít. Zopakujeme fráze vhodné při nakupování. 

BČ Dokončení pohlavní soustavy, test. Mízní soustava – orgány, funkce a specifika, test. 

F Písemné opakování - vnitřní energie, teplo. Kalorimetrická rovnice a tepelná výměna. 
Paliva. Spalovací motory. Obnovitelné zdroje energie. Úvod do skupenských změn. 

CH 
Uhlík, dusík, síra a fosfor. Jejich vlastnosti a využití (nejdůležitější sloučeniny). LP - příprava a 
důkaz vodíku, kyslíku, adsorbční schopnosti uhlíku, tvrdost vody. 
Písemné opakování - vodík, kyslík, názvosloví. 

Z ČR - Nerostné suroviny, energetika, průmysl a zemědělství, ochrana přírody. Průběžně testy. 

D Průmyslová revoluce – důsledky,  postavení dělníků, změny ve společnosti. Habsburská 
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monarchie v 19. století. Občanská válka v USA. Průběžně ověřování zvládnutých výstupů. 

POZNÁMKY 

 

 


