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Měsíční plán: VIII. A

14.3. – „MaK“ – mládež a kultura – Rocková hudba 2.díl– Lidové sady
25.3. – Setkání vybraných žáků s žáky z žitavské Parkschule – u nás ve
škole
 30.3. – SOBOTA – dobrovolné testování – Přijímačky nanečisto – ráda
bych, aby si co nejvíce žáků přišlo vyzkoušet – ČJ a M
Skladba – věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent; věta hlavní x
vedlejší; drama – vytváření scénáře + dramatické ztvárnění + přetvoření
prózy na drama; pravidelná pravopisná cvičení - vyjmenovaná slova!!



Informace

Učivo:

Březen 2019

ČJ

M

Operace s mnohočleny. Řešení rovnic a úloh. Konstrukční úlohy a úlohy z
geometrie.

D Průmyslová revoluce - dokončení (opakovací test). Volání po sjednocení
Německa, Itálie, Francie. Práce s učebnicí, historickou mapou, dokumenty.

F Tepelná výměna. Kalorimetrická rovnice. Vodič a izolant tepla. Spalovací
motory. Výhřevnost paliv. KP - vnitřní energie. Teplo.
Procvičování názvosloví dvouprvkových sloučenin. Příprava , důkaz,
Ch vlastnosti a využití vodíku a kyslíku. LP - příprava a důkaz vodíku. LP příprava a důkaz kyslíku (2 x).
KP - částice a chemické látky. PSP

BČ Pohlavní soustava, test. Zvolená soustava člověka

Z

Aj

ČR - poloha, rozloha, povrch, vodstvo, historie. Průběžně testy.

V unit 4 probíráme slovesa, ke kterým se připojuje infinitiv nebo "ing
form". Stále platí testování slovíček a nepravidelných sloves. (p. u.
Gotteltová)
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Budeme pokračovat Unit 4. v průběhu menší testík na gramatiku a slovní
zásobu k U4. 1. grammar - další procvičování sloves a gerund/infinitive 2.
speaking - rozhovor v restauraci, popisování obrázků/situací 3. vocabulary
- přídavná jména -ing/-ed (p. u. Farská)
Unit 4 - dokončení. Kontrolní test. Unit 5 - Our environment. Trpný rod.
Slovní zásoba spojená s životním prostředím a přírodou. Průběžné testy.
(p. u. Pavelčáková)

Dokončení 5.lekce(4.pád - skloňování) + seznámení s modálním slovesem
möchten, 6. lekce - müssen + infinitiv - slovosled ve větě + části dne;
pravidelné testy jednou týdně na probírané učivo nutnost mazací tabulky
na každou hodinu (p. u. Terčová)
Nj

Domácí úkoly

5.lekce- čtvrtý pád podstatných jmen, téma nakupování. Kontrolní test 5.
lekce, termín bude upřesněn. 6. lekce - týdenní program, sloveso
"müssen", časové údaje. (p. u. Ulvrová)
15.3. – kontrolní termín na plnění zadaných cílů při triádách – důkazy
k nahlédnutí
Nejdéle do 20.3. odevzdat závaznou přihlášku k výjezdu do Legolandu

