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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 8. C MĚSÍC: Duben 

INFORMACE PRO RODIČE 

17. 4. Rodičovská a žákovská kavárna na téma Edookit (16:00 – 17:30) 
20. 4. Pedagogická rada za 3. čtvrtletí 
25. 4. MaK: Cyklus rockové hudby 3. (40 Kč) 
26. 4. Švihácký den: celá škola se učí ve společenském 
1. 5. Státní svátek: Svátek práce 
3. a 4. 5. Ředitelské volno 
7. 5. Ředitelské volno 
8. 5. Státní svátek: Den vítězství 
9. 5. PD Praha: Židovské město (140 Kč (vstupné a doprava)) /Zastávka Blažkova 7:45 – 
Zastávka Blažkova 18:05/ 

 UČIVO

ČJ 

Mluvnice: věta jednoduchá a souvětí, vedlejší věty: druhy; opakovací prověrka větné členy, 
diktát 
Literatura: dílny čtení s úkoly 
Sloh: úvaha 

M Dělitelnost, konstrukce trojúhelníka pomocí Thaletovy kružnice. Výrazy-rozklady. Čtvrtletní 

práce. 

AJ 

Dokončíme unit 4, napíšeme test. V další části se budeme učit trpný rod v  přítomném čase. 
Téma – životní prostředí. Stále opakujeme slovíčka z pracovního sešitu a nepravidelná slovesa. 
(SG) 
Revision Unit 4, Unit 4 test. Unit 5- Our enviroment-slovní zásoba- životní prostředí, počasí, 

ochrana přírody, gramatika-činný a trpný rod. (PG) 
Dokončili jsme unit 4, začneme unit 5 – Our environment – different tenses revision, passive, , 
opakování nepravidelných sloves potřebných pro pasiv + vocabulary u5. 
Průběžná opakování, testy. (PM) 
Testy za unit 4. Unit 5 - Our environment. Trpný rod v různých časech.Opakování 
nepravidelných sloves. Vyjadřování obav. Průběžné testy. (JP) 
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NJ 

Dokončení lekce 1.3 – státy a jazyky světa, tvorba rozhovorů na zjištění údajů o třetí osobě, 
psaní e-mailu o své osobě. Kontrolní test (termín bude upřesněn na Edookit). Test Socrative 
(cvičný + ostrý, termíny budou upřesněny, prověření látky z lekcí 1.1-1.3). Zhodnocení práce 
za 3. čtvrtletí. (MU) 
Slovní zásoba: Zahájena nová lekce nového modulu:2.1 Téma: Moje škola/školní 

předměty/místnosti/činnosti/rozvrh hodin/naši učitelé/ hodnotící přídavná jména; 
Gramatika: seznámení se slovesem "haben" a tvoření 4. pádu v NJ + předložky v 

časových údajích; komunikační nácvik: vedeme krátký rozhovor o naší škole a sdělujeme 

si dojmy = příprava a ústní prezentace + nácvik psaní: popisujeme naši školu. (MČ) 
Pomocné sloveso haben + vazba se 4. pádem; předměty ve škole + rozvrh hodin (spojeno 
s dny v týdnu); jednoduché časové údaje; pravidelné testy na časování sloves a slovní 
zásobu (BT) 

BČ Pohlavní soustava test. Trávicí soustava, rozdělení, orgány, funkce, složení, test. 

D 

Francie – předpoklady vzniku velké revoluce, průběh, osobnosti, důsledky. Napoleon 
Bonaparte, změny v uspořádání Evropy po napoleonských válkách. Národní obrození v našich 
zemích. Občanská válka v USA. Zhodnocení práce za 3. čtvrtletí, kontrolní test (termín bude 
upřesněn v Edookit). Termín odevzdání prezentací 27. 4. 

Z Ochrana přírody v ČR, obyvatelstvo. Test - nerostné suroviny. Politický systém. 

CH Procvičování názvosloví dvouprvkových sloučenin. Vlastnosti, příprava a důkaz kyslíku. 
Halogeny. Síra, fosfor, uhlík-vlastnosti a využití. Písemné opakování. 

FY Paliva a jejich výhřevnost. Fosilní paliva obnovitelné zdroje energie. Skupenské změny, výpočet 

skupenského tepla. Písemné opakování. 

ČVS Práce s třídním kolektivem: kooperativní hry, sebepoznávací hry, třídnické záležitosti 

 POZNÁMKY

 

 


