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Měsíční plán: VIII. A

Informace






Květen 2018

10. 5. Projektový den Praha
17. 5. Třídní schůzky od 17:00
23. 5. MaK - cyklus vývoje rockové hudby
31. 5. Celoškolní jarmark

Učivo:

ČJ





Práce s vedlejší větou – druhy vedlejších vět + souvětí souřadné x podřadné.
Charakteristika literární postavy + dílny čtení k tomu určené.
Pravidelná pravopisná cvičení + určování vedlejších vět.

M







Konstrukční úlohy.
Racionální čísla.
Rovnice.
Úlohy řešené pomocí rovnice.
Jazyk písmen.






Metternichovský absolutismus.
Národní obrození.
Revoluce 1848 (TEST).
Kultura 1. poloviny 19. století – žákovské prezentace.



Unit 5 - dokončení. Kontrolní test za unit. Unit 6 - Relationships. Podmínkové věty. Frázová
slovesa. (paní uč. Pavelčáková)
Dokončení Unit 5, trpný rod ve všech časech, slovní zásoba-životní prostředí. Unit 5 test.
(paní uč. Gotteltová, Gabarová)

D

AJ




Lekce 2.1 – škola, školní předměty a činnosti, řadové číslovky, sloveso „mít“, vyjadřování
názoru. (paní uč. Ulvrová)
Moje škola – projekt + prezentace školy; řadové číslovky + časové údaje; seznámení
s množným číslem; pravidelné testy na slovíčka a časování (paní uč. Terčová)

NJ



CH





Procvičování učiva o nekovech.
Písemné opakování.
Kovy (železo, zinek, hliník, měď, alkalické kovy, vápník a jiné - vlastnosti, využití v praxi.





Závěrečné procvičování učiva o skupenských změnách.
Kontrolní prověrka.
Úvod do akustiky - kmitavý pohyb, vlnění příčné a podélné, vlnová délka.



Cévní soustava test, kožní soustava - rozdělení, orgány, funkce, složení, test.
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Z



Regiony ČR – prezentace jednotlivých krajů (podle dané osnovy) - přihlášení žáci podle
rozpisu + konzultace předem
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