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Měsíční plán: VIII. A
Informace





Leden 2018

26. 1. Pedagogická rada
31. 1. Pololetní vysvědčení
2. 2. Pololetní prázdniny

Učivo:

ČJ

M

D







Problematika tvarosloví – ohebné slovní druhy + pravopis jednotlivých skupin slov.
Dílny čtení + psaní – charakteristika postavy – zatím vnější – písemné výstupy.
5. 1. – třídní kolo v recitaci
Pololetní diktát + práce.
Pravidelná pravopisná cvičení.








Konstrukční úlohy.
Pythagorova věta.
Desetinná čísla.
Rovnice.
Operace s mnohočleny.
Kontrolní práce.





Kultura 17., 18. století – žákovské prezentace.
Marie Terezie, Josef II. – opakovací test.
Předrevoluční Francie.



Unit 3 - Health and safety . Lidské tělo. Slovesa should and might. Zdravá strava. nemoci,
zranění - léčba. Vyjadřování souhlasu a nesouhlasu. Průběžné testy. (paní uč. Pavelčáková)
Unit 3 - části těla, nemoci, rady pro zdravý životní styl. Nepravidelná slovesa. (paní uč.
Gotteltová, Gabarová)

AJ


NJ


F

CH

Přítomný čas sloves, vyjadřování zálib, co rád/nerad dělám + místo + časové údaje (dny
v týdnu, měsíce, roční období), zápor, vazba „ich mag“. Kontrolní test lekce 1.2. Lekce 1.3
osobní údaje – přihláška/dotazník. Kontrolní test 1. pololetí (Socrative - termín cvičného i
ostrého testu bude upřesněn). Zhodnocení práce za 1. pololetí. (paní uč. Ulvrová)
Záliby – koníčky – vytváření profilu nejen v 1. osobě, ale i v 3. osobě, využití
slovesa mögen v konverzaci o zálibách, tvoření rozhovorů; průběžně testy na slovní zásobu
nebo jednoduché gramatické jevy. (paní uč. Terčová)







Polohová a pohybová energie - procvičování.
Teplo.
Tepelná výměna - výpočty (úvod).
KP - práce.
Průběžné písemné opakování.




Částicové složení látek: atom, ionty, molekula.
Chemická vazba.
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Prvek, sloučenina, izotop, nuklid.
Periodický zákon a PSP.
Průběžné písemné opakování.



Dýchací soustava, orgány, funkce, složení, test.




Kontrolní test o regionu Severní Evropy.
Prezentace států Západní a následně Jižní Evropy. Přihlášení žáci musí prezentaci
konzultovat aspoň 1 den předem (do 22. 1. je možno ještě doplnit do pololetní klasifikace).
Po seznámení s každým regionem 2 kontrolní práce: 1x s atlasem, 1x znalostní test.
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