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Měsíční plán: VIII. A

Informace






Září 2017

7. – 8. 9. Harmonizační dny (Frýdlantsko)
13. 9. Focení tříd
14. 9. Třídní schůzky od 17:00
29. 9. Ředitelské volno

Učivo:
Čj

M

D

Aj








Seznámení s obsahem učiva 8. ročníku a pravidly hodnocení.
Opakování učiva 7. ročníku - větné členy.
Pravidelná pravopisná cvičení.
Zahajovací prověrka a diktát.
Seznámení s výukou v bloku – literatura + sloh.
Každý žák bude mít knihu určenou pro dílny čtení – kniha příběhová – nutné!!






Opakování učiva 7. ročníku.
Pravidla hodnocení.
Seznámení s obsahem učiva 8. ročníku.
Zahajovací prověrka.






Opakování učiva 7. ročníku.
Společnost, nové typy monarchií, občanská revoluce.
Práce s historickou mapou a historickými dokumenty.
Zahajovací test.



Opakování minulého času - co jsme dělali o prázdninách. Seznámení s učebnicí- úvod opakování přítomných časů. Kids - 1. epizoda- Praxe. Unit 1 - Past and present. Opakování
minulého času průběhového a prostého.Sloveso used to. Oblečení. Kids - 2. epizoda Test. Průběžné testy na probíranou gramatiku a slovní zásobu. (paní uč. Pavelčáková)
Opakování látky minulého ročníku, téma prázdniny, uvedení nové látky a slovní zásoby 1.
lekce. (paní uč. Machartová)
Seznámení s učebnicí Project 4- Introduction - opakování přítomného času prostého a
průběhového, budoucí čas-will, going to. (paní uč. Gabarová)
Úvod do učiva osmého ročníku. Pokračování s Project 4. Gotteltová)






NJ




Úvod do nového cizího jazyka – internacionalismy, diskuse nad strategiemi a důležitostí
osvojování si dalšího cizího jazyka.
Základní pravidla výslovnosti a pravopisu, úvodní fráze pro představení se, dny v týdnu,
barvy, číslovky.
Pravidla hodnocení.
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Na hodiny němčiny bude potřeba pracovní sešit, školní sešit, slovníček, nejlépe dvojjazyčný
německo-český slovník.








Procvičení učiva z mechaniky kapalin 7. ročníku, výpočty.
Kontrolní prověrka.
Mechanika plynů – atmosféra a její členění, atmosférický tlak a jeho měření.
Aerostatická vztlaková síla a její měření.
Výpočty.
Pokusy s plyny.

CH









Úvod do chemie a její historie.
Řád učebny.
Zacházení s chemickými látkami, piktogramy, P a H věty.
Laboratorní sklo a pomůcky.
Pozorování a pokus v chemii.
Směsi a jejich klasifikace.
Separační metoda filtrace, ohýbání skla – LP.

BČ




Úvod do předmětu, rozdání učebnic, sešitů.
Biologické vědy.





Seznámení s obsahem učiva a způsobem hodnocení.
Opakování učiva 7. ročníku.
Práce s mapou.
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