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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    88..BB  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) 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  

Mluvnice: Skladba souvětí - systematické opakování druhů vedlejších vět, tematické opakování bude uzavřeno 
čtvrtletním kontrolním testem, termín testu bude upřesněn v průběhu měsíce. Následně zahájíme nové téma: 
významové poměry mezi hlavními větami; Literatura: dubnová čtenářská dílna + renesanční literatura v Čechách (J.A. 
Komenský); Komunikace a sloh: Líčení  

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  Oběhová soustava, obecné informace, poznávání jednotlivých segmentů oběhové soustavy, popis, funkce. Test. 

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

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

ZZ  Vodstvo ČR - slepá mapa. Suroviny, ochrana krajiny, hospodářství. Obyvatelstvo, politický systém ČR. Průběžně testy. 

DD  
Francouzská revoluce a její důsledky pro další vývoj v Evropě, napoleonské období. Průmyslová revoluce – změny 
ekonomické, technologické, sociální. Čtvrtletní kontrolní test – termín a obsah budou upřesněny. Do pátku 28. dubna 
odevzdat zpracovanou prezentaci (kritéria jsou na nástěnce ve třídě nebo k nahlédnutí u paní uč. Ulvrové).  

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 vlast. jmen a záp. členem "kein" + základní místní předložky. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize.  

 


