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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 8. C MĚSÍC: Květen 

INFORMACE PRO RODIČE 

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/ 
17. 5. Třídní schůzky (17:00 – 18:00) 
20. – 26. 5. Výjezd do Velké Británie (vybraní žáci ze školy) 
23. 5. MaK: Cyklus rockové hudby 4 
31. 5. Celoškolní jarmark 

 UČIVO

ČJ 
Mluvnice: věta jednoduchá a souvětí, vedlejší věty: druhy 
Literatura: dílny čtení s úkoly 
Sloh: popis a jeho funkce, aplikace na krásnou literaturu 

M Rozklady výrazů, aritmetický průměr, kružnice a její vlastnosti. Průběžně testy. 

AJ 

Dokončíme část o životním prostředí /gramatika – trpný rod/, v další části bychom měli 
zvládnout používání podmínkové věty 1. typu /když bude hezky, půjdu ven/. Průběžně 
testujeme slovíčka a nepravidelná slovesa. (SG) 
Dokončení Unit 5, trpný rod ve všech časech, slovní zásoba-životní prostředí. Unit 5 test. (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) 
Unit 5 - dokončení. Kontrolní test za unit.  Unit 6 - Relationships. Podmínkové věty. Frázová 
slovesa. (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) 
Moje škola – projekt + prezentace školy; řadové číslovky + časové údaje; seznámení 
s množným číslem; pravidelné testy na slovíčka a časování. (BT) 

BČ Trávicí soustava test. Kožní 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). 

Z Politický systém ČR, administrativní rozdělení. Hospodářství a doprava. Rozdělení krajů na 
prezentace. 

CH Procvičování učiva o nekovech. Písemné opakování. Kovy ( železo, zinek, hliník, měď, alkalické 

kovy, vápník a jiné - vlastnosti, využití v praxi. 

FY Závěrečné procvičování učiva o skupenských změnách. Kontrolní prověrka. Úvod do akustiky - 

kmitavý pohyb, vlnění příčné a podélné, vlnová délka. 

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

 POZNÁMKY

 

 


