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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  VIII. C MĚSÍC: červen 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

• platby: do 15. června zašlete na třídní účet 400,- (pomůcky VV, sešity, kopírování) a 
500,- (třídní mikina) 

• hodnocení: na vysvědčení budou žáci hodnoceni známkou – zahrnuta bude práce 
v distanční i prezenční výuce 

• 23. – 25. 6. půldenní pobyty v přírodě 

• 28.-29.6. třídnické práce, úklid třídy, třídnické aktivity 

• 30.6. slavnostní předávání vysvědčení 

• 1. 7. – 31.8. hlavní prázdniny, výuka v novém školním roce začne ve středu 1. 9. 2021 

UČIVO 

ČJ 
Opakování skladby (souvětí podřadné), tvarosloví, průběžné opakování pravopisu. Práce s 

informacemi, naučnými texty - čtení s porozuměním. Výtah, výklad. 

M Rovnice a slovní úlohy. Vyjádření neznámé ze vzorce. 

AJ 
Všechny skupiny: V červnu dokončíme závěrečnou lekci. Budeme dále procvičovat první 
podmínkovou větu a budoucí časové věty. Zopakujeme gramatické jevy probrané za celý školní 
rok. 

NJ 

pí uč. Ulvrová: 6. lekce – způsobová slovesa moci, chtít, muset, časové údaje, 7. lekce – 
přivlastňovací zájmena, vypravování o rodině. Souhrnný test – termín bude upřesněn 
v Edookitu. Zhodnocení práce za 2. pololetí. 
pí uč. Terčová: Dokončení práce s modálními slovesy; 7. lekce - rodina, povolání, státy; 4. pád 
podstatných jmen + zápor kein 
pí uč. Sedlářová: Budeme probírat 7. lekci. Slovní zásoba se týká členů rodiny a povolání. 
Gramatika  této lekce zahrnuje osobní přivlastňovací zájmena a jejich užití s jednotlivými rody, 
dále také opakování modálních sloves muset, chtít a moci. 

BČ 
Kosterní a svalová soustava - funkce, jednotlivé části kostí a svalů, typy a jejich funkce, složení. 

Popis jednotlivých kosterních a svalových segmentů těla. 

F 
Skupenské změny. Výpočet skupenského tepla. Úvod do akustiky. Písemné přezkoušení a 

uzavírání klasifikace. 

CH 
Vlastnosti a využití některých kovů. Alkalické kovy a jejich důkaz plamenovou zkouškou. 
Názvosloví kyselin. Písemné přezkoušení a uzavírání klasifikace. 

Z ČR - Regiony ČR. Průběžně testy. 
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D 
Habsburská monarchie v 19. století. Občanská válka v USA. Revoluce 1848. Hlavní evropské 

události ve 2. polovině 19. století. Průběžně ověřování zvládnutých výstupů. Souhrnný test – 

termín bude upřesněn v Edookitu. Zhodnocení práce za 2. pololetí. 

POZNÁMKY 

 

 


