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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    88..AA  MMĚĚSSÍÍCC::  lliissttooppaadd  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 14. 11. Florbalový turnaj 8., 9. ročník (chlapci, ZŠ Lesní) 

 14. 11. GIS Day (krajská knihovna) 

 16. 11. Projektový den (První pomoc) 

 17. 11. Státní svátek (Den boje studentů za svobodu) 

 17. 11. Čtvrtletní pedagogická rada 

 18. 11. Ředitelské volno 

 22. 11. Preventivní program Sexualita (1. 3 vyučovací hodiny) 

 1. 12. Třídní schůzky (17.00 – 18.30) 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  
Dokončení větných členů včetně grafického záznamu. Mluvnické kategorie u sloves. Literatura doby Karla IV. – 

doba husitská. Výtah – slohový útvar. Průběžně souhrnná pravopisná cvičení, literární prezentace + recitace 

MM  Výpočty s mocninami a odmocninami, číselné výrazy. Užití Pythagorovy věty, konstrukční úlohy. Čtvrtletní práce. 

AAJJ  
Gotteltová: Dokončíme Unit 1 /used to, too -  enough, had to-didn´t have to, could – couldn´t/, v Unit 2  budeme 

opakovat předpřítomný čas. Průběžně testujeme slovní zásobu, nepravidelná slovesa  a probrané gram. jevy. 

Machartová: Fame and fortune, slovní zásoba, nepravidelná slovesa, Halloween, průběžné testy a opakování. 

BBčč  Buňka a tkáně, test. Kosterní soustava, poznávání kostí. Test 

FF  Mechanická práce, výkon, příkon, účinnost. Práce na kladkách, nakloněné rovině. Jednoduché stroje. 

CChh  
Příprava roztoků - hmotnostní zlomek, křížové pravidlo, směšovací rovnice. Voda - vlastnosti, čistění, tvrdost vody. 

LP - sublimace kofeinu, příprava roztoků - kolorimetrie, krystalizace. Vzduch. 

ZZ  Evropa (podnebí, obyvatelstvo); Regiony Evropy (žákovské prezentace). Průběžně testy. 

DD  
Anglie a Velká Británie v koloniích (Život, správa. Občanská revoluce. Vznik USA.) - OPAKOVACÍ TEST. 

Francie za Ludvíka XIV. Ruská společnost v 17. století. 

NNjj  

Ulvrová: Dokončení 1. lekce – časování sloves v přítomném čase, sloveso „být“. Souhrnný test 1. lekce – termín 

bude upřesněn. 2. lekce – téma záliby, užití sloves ve větách oznamovacích a tázacích, slovosled ve větě. 

Zhodnocení práce za 1. čtvrtletí. 

Čížková: Na začátku listopadu - kontrolní test z 1. lekce = termín bude upřesněn. 2. lekce učebnice Beste Freunde 

- časování pravidelných sloves + základní struktura větné stavby v němčině + slovní zásoba: koníčky/sporty  

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize.  

 


