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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    88..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  ččeerrvveenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 1. 6. Školní Jarmark 

 2. – 3. 6. Ostrá expedice (DofE) 

 9. – 17. 6. Fakultativní exkurze Švédsko 

 22. – 23. 6. Exkurze do Vídně 

 27. 6. Závěrečná pedagogická rada 

 29. 6. Předávání certifikátů DofE (15.00, Obřadní síň liberecké radnice) 
 30. 6. Předávání vysvědčení za 8. ročník 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  

Mluvnice: systematické opakování  - souvětí podřadné = druhy vedlejších vět + souvětí souřadné = analýza 
souvětí a seznámení s druhy poměrů mezi větami hlavními; Literatura: červnová čtenářská dílna + základní 
přehled o vývoji literatury v 19. stol. - sběratelé pohádek + K. J. Erben: Kytice = práce s texty; Sloh: úvaha + 
základy argumentace 

MM  
Slovní úlohy o společné práci a o pohybu, opakování rovnic. Závěrečná čtvrtletní práce. Válec a výpočty na 

válci, konstrukce. 

AAJJ  
Gotteltová: V Unit 6 se učíme podmínkové věty, opakujeme gramatiku a probranou slovní zásobu. Průběžně 

píšeme testíky. 

Machartová: Závěrečná opakování, dokončení učebnice, projektová práce. 

BBčč  
Dokončení nervové soustavy, dopis písemek za 2. pololetí 19. 6., vylučovací soustava obecné informace, 
poznávání jednotlivých segmentů soustavy, popis, funkce. Test. Uzavření klasifikace a známek na vysvědčení. 

FF  Zdroje zvuku, šíření zvuku, reprodukce. Jednoduché pokusy na akustiku. Závěrečné hodnocení.  

CChh  Vlastnosti a využití některých kovů, slitiny kovů. Názvosloví kyselin, vlastnosti a využití kys. chlorovodíkové 

ZZ  Kraje ČR - prezentace. Závěrečný test. 

DD  
Vývoj ve 2. polovině 19. století, významné události v habsburské monarchii a v Evropě, občanská válka v USA; 
technický a vědecký pokrok, předpoklady vzniku 1. světové války. Závěrečný test – termín bude upřesněn, 
zhodnocení práce za 2. pololetí. 

NNjj  

Ulvrová: 9. lekce – jídlo a pití, základní slovní zásoba a fráze pro situace v obchodě a v restauraci. Časování 

slovesa „essen“. Závěrečný test – termín bude upřesněn, zhodnocení práce za 2. pololetí. 

Čížková: 8. lekce Beste Freunde - slovní zásoba: nápoje a jídla + číslovky 20-100 a jejich procvičování + 
základní fráze při nakupování a v restauraci; gramatika: forma vykání v němčině, způsoby tvoření množného 
čísla podstatných jmen. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize.  

 


