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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    88..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  úúnnoorr  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 9. 2. Historie hudby (program v PKO, 10.00 – 12.00, cena 40 Kč) 

 16. 2. Nocování školního parlamentu ve škole 

 20. – 24. 2. Jarní prázdniny 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  
Vidové dvojice – uzavření mluvnických kategorií u sloves – souhrnný test; Souvětí – věta hlavní + vedlejší 

+ druhy vedlejších vět; Hrdinský epos + veršovaná podoba – práce s texty; Charakteristika postavy + 

literárního díla; Pravidelná pravopisná cvičení + testy na větné členy 

MM  
Vytýkání před závorku, násobení mnohočlenů. Užití Thaletovy kružnice, vzájemná poloha kružnic. 

Průběžně testy. 

AAJJ  

Gabarová: Dokončíme Unit 3 /zdravá výživa, tělo/, unit 4 se věnuje historii, v gramatice sloveso+ing or 

infinitive. Průběžné testování slovíček. 

Pavelčáková: Začneme unit  4-Heroes: -ing x –to, can see/hear – someone, something + ing 

Průběžné kontrolní testy  a opakování, slovní zásoba unit 4. 

BBčč  
Smyslová soustava, obecné informace, poznávání jednotlivých segmentů smyslové soustavy, popis, 

funkce. Test. 

FF  Kalorimetrická rovnice. Práce s kalorimetrem. Vedení tepla. Spalovací motory. 

CChh  
Periodická soustava prvků, periodický zákon. Názvosloví oxidů, sulfidů, halogenidů. KP - částicové 

složení látek 

ZZ  Státy a hlavní města Evropy-testy. Česká republika - poloha, historie. 

DD  
Absolutismus v Rusku – Petr I. Veliký, Kateřina II. Veliká – význam vlády, změny ve vývoji Ruska, 
habsburská monarchie po 30-leté válce. Kontrolní test (od vzniku USA) – termín bude upřesněn.  

NNjj  

Ulvrová: 5. lekce – školní potřeby, člen určitý a neurčitý, 4. pád podstatných jmen, sloveso „brauchen“, 

„möchten“. Kontrolní test – termín bude upřesněn. 

Čížková: Souhrnný test ze 4. lekce na začátku měsíce - termín bude upřesněn. V únoru máme 

před sebou seznámení s neurčitými členy a tvoření 4. pádu podstatných jmen. Naučíme se vyjadřovat svá 

přání a mluvit o školních pomůckách (= 5. lekce učebnice). Děti budou mít možnost zúčastnit se školního 

kola olympiády v německém jazyce. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize.  

 


