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Měsíční plán VIII.A Březen 2023 

Informace 
Důležité: nově je nutné si aktualizovat přihlášení do edookitu přes systém Plus4U – 
informace byly zaslány přes edookit a naleznete je i v aktualitách školy – aktualizaci musí 
provést nejen rodiče, ale i děti (pokud mají žákovský účet) 

Akce, 
pomůcky 

• 2.3.  – preventivní program – kyberprostor – 1 vyučovací hodina 
• 9.3. – preventivní program – toxikologie – 8-10h – ve škole (přesunuto z měsíce únor) 
• 29.3. – Den otevřených dveří 
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• Skladba – souvětí podřadné - druhy vedlejších vět příslovečných + spojovací výrazy 

podřadicí; pravidelná pravopisná cvičení + tvorba krátkých textů; správná interpunkce v 
textu 

 
• Řešení rovnic se závorkami a se zlomky. Úlohy řešené pomocí rovnice. Soustavy rovnic. 

 
• Spalovací motory, opakování (tepelná výměna, skupenské změny). V březnu by děti měly 

vypracovat projekt, který odprezentují na konci měsíce, jeho zadání naleznou v učebně 
(Google Classroom).  
 

• Názvosloví dvouprvkových sloučenin - oxidů, halogenidů a sulfidů; Vodík - jeho vlastnosti, 
příprava a využití. Kyslík - jeho vlastnosti, příprava a využití. Procvičování a písemné 
opakování. LP - příprava a důkaz vodíku a kyslíku. 
 

• Dokončení oběhové soustava, schéma oběhu krve lidského těla – velký a malý krevní oběh. 
Další zvolená soustava. 
 

• Kraje České republiky + prezentace žáků; Je třeba pracovat s mapou, abychom se 
orientovali; Termíny jednotlivých prezentací visí žákům ve třídě 
 
 

• Vídeňský kongres; Test Napoleon a Evropa po vídeňském kongresu; Emancipace národů; 
Průmyslová revoluce 
 

• Unit 4- Heroes-slovní zásoba - legendy a hrdinové, gramatika- použití sloves ve spojení s 
infinitivem a -ing formou. Přídavná jména -ed/-ing. Různé možnosti vyjádření žádosti. 
Reálie- příběh o králi Artušovi a Robinu Hoodovi. 
 
 

• Slovosled ve větě a v otázce s modálním slovesem möchten; aktivity ve volném čase; 
nácvik správné výslovnosti (p. u. Terčová) 
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• Místa ve městě, Berlín - pamětihodnosti, vypravování o svém městě. Použití přídavných 
jmen v jednoduchém popisu. Zdvořilostní fráze, vykání. (p. u. Ulvrová) 
 
 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

 


