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Měsíční plán: VIII. A

Informace






Únor 2018

9. 2. Filmový večer
15. 2. Projektový den
22. 2. MaK (10:30 – 11:30; LS) „Cyklus rockové hudby“
26. 2. - 2. 3. Jarní prázdniny

Učivo:
ČJ

M

D






Tvarosloví – mluvnické kategorie u sloves.
Problematika podmiňovacího způsobu, nová kategorie VID.
Pravidelná pravopisná cvičení na jevy tvarosloví.
Slohové útvary + funkční styly.








Rovnice.
Úlohy řešené pomocí rovnice.
Vyjádření neznámé ze vzorce.
Úprava mnohočlenu na součin - vytýkáním a podle vzorců.
Množiny.
Trojúhelníky.







Francouzská revoluce - etapy.
Napoleonské války.
Práce s historickými dokumenty.
Filmové ukázky.
Opakovací test.



Unit 3 - dokončení. Kontrolní test za unit 7.2. Unit 4 - Heroes. Slovesa - ing tvary a
infinitivy. Koncovky přídavných jmen.(paní uč. Pavelčáková)
Dokončení unit 3, opakovací test. Unit 4 - historická událost (minulé časy), v gramatice
„there´s someone, something + ing“. Průběžné testíky z nepravidelných sloves a slovíček.
(paní uč. Gotteltová, Gabarová)
Unit 4 – Heroes. Gramatika – verb + to/ing, slovesa smyslového vnímání. Slovní zásoba
pocitů. Průběžná opakování, testy. (paní uč. Machartová)


AJ



NJ



Opakování časování sloves v přítomném čase, vypravování o třetích osobách (vlastnosti,
koníčky, rodina...). Přivlastňovací zájmena - mein, dein, sein, ihr. Kontrolní test lekce 1.2,
test Socrative (termíny budou upřesněny). (paní uč. Ulvrová)
Množné číslo u osob + časování sloves v množném čísle, vytváření profilu o skupině
v množném čísle, tvoření otázek v množném čísle, pravidelné testy 1x týdně (slovíčka nebo
probírané gramatické jevy) (paní uč. Terčová)
Slovní zásoba 3. lekce prvního modulu učebnice Maximal interaktiv: společné koníčky,
vyplňování přihlášek a formulářů, země a jejich jazyky + nová gramatika: přivlastňovací
zájmena a časování nepravidelných sloves "sprechen" a "fahren". Test z nové slovní zásoby
a kontrolní test na konci lekce. Termíny testů budou upřesněny v hodinách. (paní uč.
Čížková)
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Tepelná výměna mezi tělesy.
Měrná tepelná kapacita.
Kalorimetrická rovnice.
LP - Nutriční a energetické hodnoty některých potravin (sladkostí)a jejich "spalování."

CH






Chemická vazba a chemická látka.
Práce s PSP.
Značky prvků.
Úvod do názvosloví dvouprvkových sloučenin.

BČ



Nervová soustava – CNS a PNS, orgány, funkce, složení, test.

Z






Kontrolní test k tématům: Jižní, Západní a Severní Evropa (1x s atlasem, 1 x bez).
Prezentace žáků k regionu Střední Evropa + Jihovýchodní Evropa.
Žáci, kteří se dosud nepřihlásili k přípravě prezentace státu E., mají termín do 5.3.
Kontrolní práce: Střední Evropa.
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