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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    88..AA  MMĚĚSSÍÍCC::  kkvvěětteenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 4. 5. Schůzka žáků zapojených do programu DofE (Edie) – 14.00 Jazyková učebna 

 8. 5. Státní svátek 

 11. 5. Historie hudby (program v PKO, 10.00 – 12.00, cena 40 Kč) 

 12. 5. PD Praha (Židovské město) 

 19. – 20. 5. Cvičná expedice (DofE) 

 24. – 26. 5.  Outdoorový pobyt Sloup v Čechách 

 1. 6. Školní Jarmark 

 2. – 3. 6. Ostrá expedice (DofE) 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  
Procvičování druhů vedlejších vět; spojky souřadící a úvod do významových poměrů mezi větami; Renesance a 

humanismus, díla W. Shakespeara + literární prezentace; Průběžné odevzdávání povinného čtecího listu – nejzazší 

termín – konec května!!!; Úvaha – slohový útvar, Pravidelná pravopisná cvičení (vyjmenovaná slova) 

MM  Slov. úlohy řešené rovnicemi, úlohy o směsích a společné práci. Výpočty v geometrii, konstr. úlohy. Průběžně testy. 

AAJJ  

Gotteltová: Po zvládnutí trpného rodu se budeme v unit 6 učit podmínkové věty. Stále opakujeme slovíčka a 

nepravidelná slovesa ze seznamu v pracovním sešitě. 

Machartová: Dokončujeme unit 5 – unit test, Začneme Unit 6 – Relationships, Čeká nás first conditional, future 

forms, Průběžné opakování, testy. 

BBčč  
Oběhová soustava test, nervová soustava - obecné informace, poznávání jednotlivých segmentů nervové soustavy, 

popis, funkce. Test. 

FF  
Vlnění příčné a podélné. Zdroje zvuku, zvuk jako mechanické vlnění. Ultrazvuk a infrazvuk, ozvěna, dozvuk. 

Písemné opakování. 

CChh  Vlastnosti nekovů a jejich využití. Kovy - vlastnosti, využití, reaktivita. Názvosloví kyselin. 

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

DD  Meternichovský absolutismus. Národní obrození.  Revoluce 1848.  Opakovací test. 

NNjj  

Ulvrová: státy a typické výrobky, sloveso „brauchen“, zápor „kein“. Kontrolní test – termín bude upřesněn. 8. Lekce 

– jídlo, pití, vyjadřování vazby „ich mag“, množné číslo podstatných jmen. 

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.  
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