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Měsíční plán: VIII. A

3.9. Zahájení školního roku – dvě vyučovací hodiny
6.-7.9. Harmonizační dny – okolí Liberce
10.9. Zahájení kroužků a volnočasových aktivit
12.9. Fotografování tříd
13.9. od 17:00 Třídní schůzky informativní (společné)
14.9. Volby do školního parlamentu
23.9-27.9 – Cyklokurz - Bedřichov
28.9. Den české státnosti – státní svátek ČR
Pomůcky – veškeré knihy a sešity obdrží žáci od jednotlivých učitelů
daného předmětu
Seznámení s hodnocením a plánem na školní rok; Opakování učiva 7.
ročníku; Skladba – větné členy; Zahajovací kontrolní práce + diktát
(termín bude upřesněn); Úvod k výuce slohu + literatury-dílny čtení
Pravidelná pravopisná cvičení
Každý bude mít knihu určenou pro dílny čtení – kniha příběhová – nutné!!










Informace

Učivo:

Září 2018

ČJ

M Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Opakování učiva 7.
ročníku. Zahajovací prověrka.
Opakování učiva 7. ročníku. Nové typy monarchií, občanské revoluce.
D Práce s učebnicí, historickou mapou, historickými dokumenty.
Řád učebny, bezpečnost práce při experimentování v hodinách fyziky.
F Opakování učiva 7. ročníku - tlak, vlastnosti kapalin. Pascalův zákon,
přenos tlaku v kapalinách, Archimédův zákon. Plování těles.
Řád učebny, bezpečnost práce v laboratoři, první pomoc.Úvod do chemie,
Ch její historie. Bezpečné zacházení s chemickými látkami - P a H věty,
piktogramy. Směsi a jejich třídění. LP - práce s kahanem, ohýbání skla.
BČ Úvod do biologie člověka, pravidla, hodnocení, rozdání učebnic a sešitů.
Vědy v biologii člověka, původ a vývoj člověka.
Z Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Opakování 7. ročníku.
Evropa - úvod. Průběžně testy.
Aj

Seznámení s učebnicí Project 4. Introduction - Present tenses, stative
verbs. Will a going to. Unit 1 - Past simple and past contimuous. Materials.
Descibing clothes. Past modals. (p.u. Pavelčáková)
Seznámení se s učivem, s novou učebnicí a s požadavky spojenými s
kritérii hodnocení. Úvodní kapitola, slovní zásoba. Opakování látky
minulého ročníku, plynulý přechod přes téma prázdnin do učiva nového.
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Průběžná opakování a testy. (p. u. Machartová)

Nj

Seznámení s předmětem a hodnocením; Motivační slovní zásoba –
internacionalismy + význam členů v jazyce; seznámení s výslovností a
pravopisem, úvodní fráze-pozdravy; pracovat budeme s učebnicí Beste
Freunde – kniha + pracovní sešit; doporučuji obstarat si malý dvojjazyčný
slovník (p.u. Terčová)
Seznámení s předmětem a pravidly hodnocení (budou uvedena na deskách
sešitu). Úvodní fráze, pravidla a nácvik německé výslovnosti a pravopisu,
pozdravy, dny v týdnu, měsíce v roce, roční období. Na každou hodinu
budeme potřebovat učebnici, pracovní sešit, školní sešit, slovníček, fix a
hadřík na bílou tabulku. Doporučuji obstarat si malý dvojjazyčný slovník.
(p.u. Ulvrová)

Každý přinese jednu fotku z prázdnin (stačí např. jen barevně vytisknout
Domácí úkoly na papír) na téma: Já na místě, kde jsem by/a poprvé (o prázdninách)
Termín – do 11.9.!!!

