
 

 

Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 46001, Liberec 1 
tel./fax:482710670, e-mail: info@zslesni.cz 

  

 

 

MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    88..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  pprroossiinneecc  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 8. 12. Adventní trhy 

 15. 12. Projektový den – výjezd do Drážďan 

 19. 12. Projektový den – Vánoční dílny pro 1. ročník 

 19.12. Vánoční koncert (18.00, aula TUL) 

 23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny  

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  

Neustálé opakování větných členů – rozbor věty v každé hodině mluvnice; Tvarosloví – mluvnické kategorie u 

sloves – opakování (osoba, číslo, způsob, čas, rod) a nově VID; pravidelná pravopisná cvičení; dokončení 

slohového útvaru Výtah. 12. 12. – čtenářská dílna – každý si přinese na hodinu ROZČTENOU knihu 

Do 22. 12. – možnost odevzdání dobrovolných čtecích listů 

MM  
Početní výkony s mocninami, hodnota výrazu. Práce s proměnnou. Konstrukční úlohy – geometrická místa 

bodů, množiny dané vlastnosti. Průběžně testy. 

AAJJ  

Gotteltová: Probíráme předpřítomný čas, učíme se rozlišit používání minulého prostého a předpřítomného 

času. Stále trénujeme nepravidelná slovesa a slovíčka. 

Machartová: V prosinci nás čekají následující témata a gramatické oblasti: Dokončení U2, U2 test Fame and 

Fortune, Start U3 – body parts, Relative pronouns/clauses, Dis/agreeing with auxiliaries, Study vocab U3+irr. 

Verbs, Průběžné testy a opakování. 

BBčč  Kosterní soustava, poznávání kostí jednotlivých segmentů lidského těla, popis, funkce. Test. 

FF  Výkon, příkon, účinnost. Kontrolní prověrka. Kinetická a potenciální energie. Zákon zachování energie. 

CChh  Voda a vzduch. Chromatografie, extrakce, dekantace a pokusy s vodou. Procvičování výpočtů. 

ZZ  Politické rozdělení Evropy, státy. Prezentace vybraných států, průběžně testy. 

DD  Reformace ve vybraných evropských zemích, typy monarchií, absolutismus v Anglii, ve Francii. Prezentace 
vybraných témat. 

NNjj  

Ulvrová: 3. lekce – přátelé a jejich záliby, užití sloves ve 3. osobě jedn. a množ. čísla, německy mluvící země – 

základní reálie, Vánoce v těchto zemích, srovnání s českými tradicemi. 

Čížková: Dokončíme 1. modul učebnice Beste Freunde (časování sloves ve všech osobách a základní větná 

skladba) + projektová práce: "Mein Land" + projektový výjezd Drážďany. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize.  

 


