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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 8.B MĚSÍC:  

INFORMACE PRO RODIČE 

16.1. Představení v AJ – Last wish -Dům kultury od 11.45 

 ( vstupné 70 Kč) 

24.1. Pololetní pedagogická rada 

28.1. – 30.1. Projektové dny 

30.1.  Pololetní vysvědčení 

31.1. Pololetní prázdniny 

 

 

UČIVO 

ČJ 

 Úvod do Tvarosloví - opakování dosavadních znalostí slovních druhů;  shoda podmětu 
s přísudkem + dvojí rodovost; charakteristika postavy - vnitřní x vnější - přímá x nepřímá; 
pravidelná pravopisná cvičení -  nově shoda podmětu s přísudkem; přípravy na pololetní 
diktát + test (tématicky hlavně skladba) – termín bude upřesněn v edookitu  
 
 

M 

Jazyk písmen (operace s mnohočleny). Rovnice. Úlohy řešené pomocí rovnice. Konstrukční 
úlohy.   

. 

AJ 
Unit 3 - Health and safety- slovní zásoba-části těla, nemoci, zdravý životní styl. Gramatika-
might, should, vztažné věty.Průběžné testy na probranou látku. 

NJ 

V měsíci lednu probereme 4. lekci, v které se seznámíme s názvy školních předmětů v 
němčině. V jednoduchých větách budeme mluvit o škole, školním rozvrhu, ale také členech 
rodiny a jejich zálibách. Z oblasti gramatiky se budeme soustředit na pořádek slov ve větě a 
tvorbu otázek v přítomném čase. Rozšíříme slovní zásobu přídavných jmen.  

F  Jednoduché stroje a vykonaná  práce s jejich pomocí ( kladka, kladkostroj, nakloněná 
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rovina,kolo na hřídeli). Výkon, příkon, účinnost. KP - plyny. KP - práce. Uzavírání pololetní 
klasifikace. 
 

Che 
 
Částicové složení látek. Prvek, sloučenina, nuklid a izotop.Periodická soustava prvků. 
Periodický zákon. Orientace v PSP.  Písemné opakování. Uzavírání pololetní klasifikace. 

Z 

celkové shrnutí regionu Západní Evropy + kontrolní test 
Nově region Jižní Evropy 
Hodnocení pololetí a klasifikace – v případě potřeby ústní přezkoušení s Atlasem světa 
 

D 

 
Osvícenský absolutismus ve vybraných evropských zemích, habsburská monarchie po 
třicetileté válce. Severoamerické kolonie a vznik USA. Kontrolní test 2. čtvrtletí (termín bude 
upřesněn v Edookitu). Zhodnocení práce za 1. pololetí. 
němčina 
Tvoření otázek zjišťovacích a doplňovacích, zápor ve spojení se slovesem. Kontrolní test 2. 
lekce - termín bude upřesněn. 3 lekce - Moji přátelé, množné číslo sloves, německy mluvící 
země - základní informace. Zhodnocení práce za 1. pololetí. 
 

BČ 
Smyslová soustava – poznávání smyslů člověka, obecné informace, rozebírání smyslů a 
receptorů, test. Další zvolená soustava 
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