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Měsíční plán: VIII. A







Informace

Učivo:

ČJ

M

Leden 2019

4.1. – preventivní program Maják-sexualita – 2.-4. vyučovací hodina
25.1. – pololetní pedagogická rada
28.-30.1.-projektové dny
30.1. – předání vysvědčení
31.1. – ředitelské volno
1.2. – jednodenní pololetní prázdniny

Tvarosloví – slovesa – nová mluvnická kategorie – vid; shoda podmětu
s přísudkem + dvojí rodovost; drama – vytváření scénáře + dramatické
ztvárnění + přetvoření prózy na drama; pravidelná pravopisná cvičení nově shoda podmětu s přísudkem; pololetní diktát + test – termín bude
upřesněn
Rovnice a úlohy řešené pomocí rovnice. Jazyk písmen, mnohočleny.
Konstrukce. Mocniny. Množiny.

D Napoleonské války (po dobrání opakovací test).

F

Práce na kladkách. Výkon, příkon, účinnost. Polohová a pohybová energie.
KP - práce. Písemné opakování

Ch Částicové složení látek - stavba atomu, molekula, ionty. Chemická vazba.
Prvek a sloučenina. Periodická soustava prvků, periodický zákon.

BČ Soustava smyslová, test. Zvolená soustava člověka

Z

Regiony Evropy - žákovské prezentace. Průběžně testy. Pololetní test na
tabletech - termín bude upřesněn.
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Aj

Unit 3 - Health and safety. Lidské tělo, vztažná zájmena, měl bys - neměl
bys, mohlo by se stát , nemoci a zranění, vyjadřování souhlasu, Opakování
nepravidelných sloves a časů. Průběžné testy na probranou látku. (p.u.
Pavelčáková)
Unit 3: slovní zásoba: části těla, nemoci, zdravá výživa. Gramatika: vztažná
zájmena, udílení rady - should, might.(p. u. Gotteltová)

Nj

4. lekce – seznámení se školou, předměty, vyjádření názoru + sloveso mít
– haben; pravidelný nácvik výslovnosti + tesy 1x týdně; práce na vlastním
profilu na čtvrtku; nutnost mazací tabulky na každou hodinu (p. u.
Terčová)
3. lekce - užití slovesa "být", slovesný zápor. Kontrolní test (termín bude
upřesněn v Edookitu). 4. lekce - škola, vyjadřování názoru, sloveso
"haben". Zhodnocení práce za 1. pololetí.

Domácí úkoly

