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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    88..AA  MMĚĚSSÍÍCC::  dduubbeenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 6. 4. Historie hudby (program v PKO, 10.00 – 12.00, cena 40 Kč) 

 10. 4. Třídní schůzky (od 16.30) 

 12. 4. Projektový den – Velikonoční dílny pro 2. ročníky 

 13. – 17. 4. Velikonoční prázdniny, státní svátek 

 20. 4. Zápis do 1. tříd 

 21. 4. Pedagogická rada (3. čtvrtletí) 

 28. 4. TechUp (přírodovědné dopoledne na gymnáziu F. X. Šaldy) 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  
Druhy vedlejších vět + transformace na větný člen, podřadicí spojky; Renesance + humanismus v literatuře; Úvaha – slohový 

útvar; Pravidelná pravopisná cvičení + čtvrtletní diktát + čtvrtletní práce – termín bude upřesněn; Žáci můžou postupně 

odevzdávat čtecí list, který je pro všechny povinný. 

MM  
Rovnice se zlomky a závorkami. Slovní úlohy řešené rovnicemi. Konstrukční úlohy a výpočty na kruhu. Čtvrtletní práce 7. 4., 

průběžně testy. 

AAJJ  

Gotteltová: Až probereme unit 4, začneme se učit používat trpný rod na tématu životního prostředí. Průběžně se testují slovíčka 

a nepravidelná slovesa. 

Machartová: Unit 4_Heroes, slovesa smyslového vnímání, použití to x –ing po slovesech, rozdíl ve významech slovech v různých 

zakončeních např. bored x boring,. Opakování nepravidelných sloves, slovní zásoby, starších gramatických jevů, zejména časů. 

BBčč  
Smyslová soustava test, oběhová soustava - obecné informace, poznávání jednotlivých segmentů oběhové soustavy, popis, 

funkce. Test. 

FF  Skupenské změny - výpočty, procvičování, lab. měření. Úvod do akustiky. KP - skupenské změny, průběžné písemné opakování. 

CChh  Nekovy - uhlík, síra, fosfor, halogeny. Procvičování názvosloví. Průběžné písemné opakování. 

ZZ  ČR (podnebí, nerostné suroviny, obyvatelstvo). Průběžně testy.  

DD  
Mezi Vídeňským kongresem a revolucí 1848 – žákovské prezentace. Po dokončení opakovací test. Dějiny významných států 

v Evropě (volání po sjednocení Německa, Itálie, červencová revoluce ve Francii. Východní Evropa, Balkán). Práce s historickou 

mapou, dokumenty. 

NNjj  

Ulvrová: Kontrolní test 6. lekce – termín bude upřesněn. 7. lekce – vypravování o rodině, přivlastňovací zájmena v 1. pádě, 

povolání, procvičování 4. pádu podstatných jmen ve spojení se slovesem „brauchen“. Názvy vybraných států – procvičení vazby 

Woher kommst du…, ich komme aus… Zhodnocení práce za 3. čtvrtletí. 

Čížková: Kontrolní test z 6. lekce - termín bude upřesněn; 7. lekce - Mluvíme o rodině a o povoláních, popisujeme osobu; 

Gramatika: seznámení s přivlast. zájmeny, s 2. pádem vlastních jmen a záporným členem "kein" + základní místní předložky. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize.  

 


