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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    88..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  pprroossiinneecc  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

• 8. B jde do školy v týdnu 7. – 11. 12. a 21. – 22. 12. 

• 29. – 30. 10. Vánoční prázdniny 

UUČČIIVVOO  

ČČjj  
Psaní čárky v souvětí a ve větě jednoduché. Zdvojené souhlásky n, nn. Průběžné opakování a 

procvičování probraných jevů. Líčení - rozvoj slovní zásoby, vhodné jazykové prostředky. vlastní tvorba. 

Práce s uměleckými texty (próza, poezie) - čtení s porozuměním. 

MM  
Užití Pythagorovy věty při řešení úloh v rovině i prostoru. Početní výrazy s mocninami a odmocninami. 

Jazyk písmen - operace s mnohočleny. Poměry. 

AAjj  

Dokončení 2. lekce. Opakování předpřítomného času a nepravidelných sloves.  

Test na nepravidelná slovesa a předpřítomný čas v týdnu od 7.12.  

Tvoření přídavných jmen z podstatných jmen. Tázací dovětky. V týdnu od 21.12 . vánoční tématika - 

slovní zásoba, koledy, vánoce v anglicky mluvících zemích. 

NNjj  
Rozšiřování slovní zásoby - slovesa + rodina, upevňování slovosledu v oznamovací větě, otázce a 

seznámení se záporem za pomocí slova nicht; časování pravidelných sloves v jednotném i množném 

čísle; během prezenční výuky nutnost mazací tabulky na procvičování učiva. 

FF  Práce, výkon a příkon, účinnost - řešení úloh. Jednoduché stroje - úvod. 

ZZ  Evropa (nerostné suroviny, průmysl, EU, regiony Evropy). Průběžně testy. 

DD  
České země po třicetileté válce - opakovací test. Marie Terezie, Josef II. Kultura v 17. a18. století 

(prezentace). 

CChh  
Praktické ověřování separačních metod - destilace, sublimace a chromatografie (prezenčně) Povídání si 

o vzduchu a vodě  jako homogenních směsích a o směsích vůbec (distančně) 

BBčč  
Dokončení dýchací soustavy, opakování a procvičování před testem. Oběhová soustava – funkce, 

složení a funkce jednotlivých částí. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

• Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit).  

• Číslo třídního účtu: 2701806436/2010 

• Placení fotek do 11. 12.! Žáci částky vědí. 

 


