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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    88..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  bbřřeezzeenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 7. 3. Historie hudby (program v PKO, 10.00 – 12.00, cena 40 Kč) 

 16. – 18. 3. Soustředění Lesněnek 

 17. 3. Projektový den – Drogy 

 23. a 24. 3. Schůzky žáků zapojených v programu DofE (od 14.00 v jaz. učeb.) 

 31. 3. GFX TechUp (přírodovědné dopoledne) 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  

Mluvnice:  Kontrolní test: mluvnické kategorie sloves – v pondělí 6.3. + Skladba souvětí – věta hlavní a vedlejší + rozbor 
souvětí ; druhy vedlejších vět – opakování; Literatura: Literatura období humanismu a renesance v evropské i české 
literatuře (Dante Alighieri, W. Shakespeare, Kryštof Harant) + čtenářská dílna; Sloh: argumentační esej (aplikace na 
aktuální literární témata a texty) + slohový útvar: líčení 

MM  
Úpravy výrazů pomocí vzorců, rozklad na součin. Rovnice a jejich úpravy. Obvod a obsah kruhu, slovní úlohy. Průběžně 

testy. 

AAJJ  

Gabarová: V unit 4 se učíme základní slovesa, která přibírají „ing form“ nebo infinitiv, vazby „there´s someone, 

something + ing. Čteme o angl.. historii. Průběžně se testují slovíčka a nepravidelná slovesa. 

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

v různých zakončeních např. bored x boring,. Průběžné opakování nepravidelných sloves, slovní zásoby, starších 

gramatických jevů, zejména časů. 

BBčč  Pohlavní soustava, obecné informace, poznávání jednotlivých segmentů pohlavní soustavy, popis, funkce. Test. 

FF  
Změna skupenství - tání, tuhnutí, var, vypařování, sublimace, kapalnění. Měrná skupenská tepla, výpočty. Práce s 

kalorimetrem. 

CChh  
Názvosloví dvouprvkových sloučenin. Nekovy (vodík, kyslík, uhlík) - jejich vlastnosti, využití, příprava. LP - výroba a důkaz 

plynů, adsorpční vlastnosti uhlíku, uhličitany 

ZZ  Historie ČR – test. Přírodní poměry, práce s mapou (geol. vývoj, povrch, vodstvo). Slepá mapa povrchu ČR - test. 

DD  
Osvícenský absolutismus – vláda Marie Terezie a Josefa II., kultura v 17. a 18. Století. Francouzská revoluce – příčiny, 

základní mezníky, osobnosti, důsledky pro další vývoj v Evropě. 

NNjj  

Ulvrová: 6. lekce – plánování týdenního programu, časové údaje, modální slovesa „müssen“, „können“ a jejich užití ve 

větě oznamovací a tázací. 

Čížková: Dokončení 5. lekce  – termín kontrolní práce bude upřesněn +  6. lekce učebnice 
Gramatika: seznámení s modálními slovesy a s větným rámcem v německé větě; Komunikace: plánování dne, domluva 
schůzky + časové údaje. Žáci se mohou přihlašovat do školního kola olympiády v německém jazyce, které se v rámci naší 
školy uskuteční v úterý 28.3. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize.  

 


