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Měsíční plán: VIII. A

Informace






Prosinec 2017

5. 12. Adventní výjezd do Wroclawi
7. 12. Advent na ZŠ Lesní
18. 12. Projektový den (dílničky pro první třídy)
19. 12. Adventní koncert Lesněnek na TUL

Učivo:





Přechod od skladby k tvarosloví – podstatná jména – slovesa
Pravidelné určování větných členů ve větách (kvůli upevňování)
Pravidelná pravopisná cvičení k probíranému jevu daného slovního druhu (např. koncovky
podstatných a přídavných jmen, skloňování zájmen, zápis číslovek, atd..)
V Dílně čtení před Vánocemi proběhne třídní kolo v recitaci – termín dětem včas upřesním

M







Mnohočleny - násobení, sčítání, odčítání.
Pythagorova věta.
Mocniny a odmocniny.
Operace se zlomky.
Konstrukční úlohy.

D





Francie za Ludvíka XIV., Rusko za Petra I. Velikého a Kateřiny Veliké - opakovací test.
Nové učivo - České země po třicetileté válce.
Žákovské prezentace, práce s historickými dokumenty (čtení s porozuměním).



Unit 3 - dokončení . Kontrolní test za unit 11.12. Unit 3 - Health and safety. Vztažná
zájmena. Modální slovesa - měl bys, mohl bys. Zdraví a nemoc. Průběžné kontrolní testy.
(paní uč. Pavelčáková)
Dokončení Unit 2- grammar-present perfect, past simple tense, vocabulary- adjectives and
nouns(fame). Unit 2 test. Christmas lesson. (paní uč. Gabarová)
Dokončení Unit 2 – důraz na rozlišení předpřítomného a minulého času. Opakování
nepravidelných sloves a slovní zásoby z pracovního sešitu. (paní uč. Gotteltová)
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V pondělí 4.12. test Socrative (lekce 1.1). Lekce 1.2 – moje koníčky, užití sloves
v přítomném čase v jednoduchém popisu zálib. Vyjádření co rád, nerad dělám (hraju).
Zápor ve spojení se slovesem. (paní uč. Ulvrová)
Práce s otázkou – zjišťovací + doplňovací – slovosled v otázce; Užívání slovesa mögen – mít
rád a s tím spojený zápor (ne)mít rád; Používání ustálené vazby- Wie findest du…? – Jak se
ti líbí…? – všemožné odpovědi různých typů; pravidelné testy jednou týdně na slovní
zásobu a probranou látku (nově – dny v týdnu, barvy + slovní zásoba k lekci) (paní uč.
Terčová)
Kontrolní Socrative test z lekce 1.1 – termín bude upřesněn na začátku měsíce; Lekce 1.2 v
učebnici – slovní zásoba: roční období, měsíce a dny v týdnu, moje koníčky: hudba a sporty
– co máš / děláš / hraješ rád? + časování pravidelných sloves v množném čísle +
procvičování větného slovosledu (otázka + zápor) (paní uč. Čížková)
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Voda a vzduch jako směsi, vlastnosti, využití, chemické reakce.
Procvičování výpočtů složení roztoků.
LP - chromatografie, pokusy se suchým ledem, extrakce červeného zelí.
Průběžné písemné přezkoušení.






Polohová a pohybová energie a jejich vzájemná přeměna.
Zákon zachování energie.
LP - nakloněná rovina, určování Ek a Ep tělesa v gravitačním poli Země.
Průběžné písemné přezkoušení.



Svalová soustava, poznávání svalů, rozbor svalů a jejich funkce, test





Evropa – poloha, historické souvislosti, přírodní poměry.
Přírodní zdroje v Evropě.
Obyvatelstvo Evropy.
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