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Měsíční plán: VIII. A




Informace
Učivo:

ČJ

M

Říjen 2018

11.a 12.10. Ředitelské volno
29.a 30.10. Podzimní prázdniny
31.10 + 1.-2-11. Projektové dny – téma První pomoc

Dokončení opakování větných členů + zahajovací test + diktát; Tvarosloví
– podstatná jména + skloňování přejatých podstatných jmen; Dílny čtení –
próza-poezie-drama + základní lit. Žánry – aplikace na vlastní knize;
pravidelná pravopisná cvičení
Mocniny a odmocniny. Objemy a povrchy těles. Operace s racionálními
čísly. Poměr - úlohy.

Čas, historické prameny. Anglie a Velká Británie - po dobrání shrnující
D opakovací test. Žákovské prezentace.
Využití Archimédova zákona v praxi. KP - kapaliny. Vlastnosti plynů,
F atmosférický tlak a jeho měření. Tlak plynu v uzavřené nádobě. Praktické
ověřování jevů.
Směsi a jejich klasifikace. Heterogenní a homogenní směsi. Roztoky. LP Ch separační metoda filtrace, dělicí nálevkou, destilace.
Test z úvodu do biologie člověka, věd v biologii člověka, původu a vývoji
BČ člověka. Další tematický celek bude lidská buňka a tkáně.
Z

Aj

Prezentace Amerika. Evropa - poloha, rozloha, slepá mapa. Průběžně testy.

Dokonční unit 1 - Opakování minulých časů, vazba used to be, slovní
zásoba oblečení - přílíš a ne dost, modální slovesa v minulém čase.
Průbežné testy, kontrolní test za unit koncem října.(p.u. Pavelčáková)
Unit 1 - past simple, past continuous, too x enough, past modals, irregular
verbs, unit 1 vocabulary, especially clothes. Průběžné testy, unit 1 test. (p.
u. Bindr Machartová)
Dokončíme Unit 1 /opakování přítomných a minulých časů/, nová je vazba
"used to". V Unit 2 se budeme věnovat předpřítomnému času. Průběžně se
testují slovíčka a slovní spojení. (p. u. Gotteltová)
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Nj

Dokončení přípravné lekce – tvoření číslovek; Následně 1.lekce – základní
informace o osobě, slovosled ve větě oznamovací a tázací; v otázce tázací
zájmena wer, wie, was, wo; nácvik výslovnosti každou hodinu; průběžně
testy na slovíčka a probírané učivo (p. u. Terčová)
1. lekce - Steckbrief, informace o osobě, vyjadřování názoru, člen určitý a
neurčitý v 1. pádě. Tvoření otázek, slovosled v německé větě. Nácvik
výslovnosti, poslechová cvičení.(p.u. Ulvrová)

Domácí úkoly

