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Měsíční plán: VIII. A





Informace

Učivo:

ČJ

Prosinec 2018

4.12. Vzdělávací výjezd do Míšně
6.12. Adventní trhy v areálu školy – odpoledne od 15h.
19.12. – Vánoční koncert sborů – aula TU – od 18h.
22.12.-2.1. – Vánoční prázdniny – do školy se jde 3. 1.
S otazníkem máme ještě třídní vánoční besídku

Tvarosloví – koncovky –icí + ící u přídavných jmen, zájmena + zápis
číslovek; Dílny čtení – poezie – literární žánry poezie; 14.12. – třídní kolo
v uměleckém přednesu; kritéria hodnocení; pravidelná pravopisná cvičení
každou hodinu mluvnice – koncovky podst.jmen + problematika s/z +
koncovky příd.jmen

M

Pythagorova věta. Rovnice. Jazyk písmen. Konstrukční úlohy.

D

Kultura 17., 18. st. - žákovské prezentace. Velká francouzská revoluce průběh.

Dokončení učiva o plynech.KP - plyny. Práce. Práce na kladkách. Zadávání
F dobrovolných domácích úkolů..

Procvičování výpočtů na složení roztoků. Voda jako homogenní směs.
Ch Tvrdost vody, čistění odpadních vod. Vzduch. LP - chromatografie,
krystalizace, extrakce. Písemné opakování - hmotnostní zlomek.

BČ Soustava svalová, test. Zvolená soustava člověka

Z Evropa - přírodní podmínky. Regiony Evropy. Průběžně testy.

Aj

Unit 2 - dokončeni opakování předpřítomného a minulého času. Kontrolní
test za unit, test na poslech a čtení s porozuměním. Christmas vocabulary
and activities. (p.u. Pavelčáková)
Dokončíme unit 2 /předpřítomný a minulý čas/, napíšeme test a v další
část je věnována zdravému životnímu stylu /slovní zásoba: tělo, jídlo,
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nemoci/. (p. u. Gotteltová)

Nj

3. lekce – slovní zásoba + sloveso být - sein v jednotném i množném čísle;
základní reálie německy mluvících zemí; Vánoce-slovní zásoba, zvyky,
tradice v Německu; pravidelný nácvik výslovnosti + testy 1x týdně;
nutnost mazací tabulky na každou hodinu (p. u. Terčová)
2. lekce - slovosled v oznamovací a tázací větě, vypravování o koníčcích
jiných lidí, zápor. Kontrolní test (termín bude upřesněn v Edookitu). 3.
lekce - množné číslo sloves, sloveso "sein", základní reálie německy
mluvících zemí. Vánoce u nás a v německy mluvících zemích (slovní
zásoba, základní fráze). (p.u. Ulvrová)

Domácí úkoly

