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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    88..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  lleeddeenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 27. 1. Pololetní pedagogická rada (termín uzavření známek) 

 31. 1. Vydávání výpisu z vysvědčení (5. hodina) 

 3. 2. Pololetní prázdniny + ples školy 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  

Zopakování podmiňovacího způsobu + slovesný rod u sloves. Kontrolní diktát + pololetní práce – termín 

bude upřesněn (již před Vánoci nácvik v programu Socrative). Pravidelné testování větných členů 

v hodinách gramatiky. Vyhodnocení dobrovolných čtecích listů. Slohový útvar výtah – ukončení – práce 

s textem formou metodou INSERT 

MM  
Mnohočleny - zápis, hodnota, úpravy. Vzájemná poloha kružnice a přímky, konstrukce tečny, tětiva. 

Vzájemná poloha dvou kružnic. Pololetní práce. 

AAJJ  
Gabarová: V lednu dokončíme Unit 2 (testování), v Unit 3 budeme probírat slovní zásobu týkající se těla, 

zdraví. V gramatice vztažná zájmena a vztažné věty. 

Pavelčáková: Unit 3, should, might, relative pronouns, agreeing and disagreeing. Průb. Opak. a testy. 

BBčč  Trávicí soustava, obecné informace, pozn. jednotlivých segmentů trávicí soustavy, popis, funkce. Test. 

FF  
KP - práce, výkon. Procvičování výpočtů polohové a pohybové energie. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná 

výměna. Měrná tepelná kapacita. Výpočet tepla přijatého /odevzdaného při tepelné výměně. 

CChh  
Částicové složení látek - stavba atomu, molekula, ionty. Chemická vazba, elektronegativita. Prvek a 

sloučenina. Periodická soustava prvků. KP - směsi. 

ZZ  Prezentace evropských států, průběžně testy. Hlavní města evropských států. 

DD  
Typy monarchií, absolutismus a osvícenský absolutismus – Francie, Anglie, Rusko; život v anglických 

koloniích, boj za nezávislost a vznik USA. Pololetní test pátek 20.1. Zhodnocení práce za 1. pololetí. 

NNjj  

Ulvrová: 4. lekce – škola, předměty ve škole, vyjádření postoje, časování sloves „haben“ a „sprechen“. 

Kontrolní test 4. lekce – termín bude upřesněn. Zhodnocení práce za 1. pololetí. 

Čížková: Uzavření modulu prvních 3 lekcí - termín testu bude upřesněn (= časování pravidelných sloves 

a slovesa "sein"/ tvoření otázky/ zápor ve větě/ země Evropy a základní místní předložky) + projekt 

"Mein Land" + 4. lekce (sloveso "haben" + časová předložka "am") + průběžné testování časování 

pravidelných sloves v průběhu celého měsíce 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize.  

 


