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Měsíční plán: VIII. A

Informace

Učivo:

ČJ

M

Červen 2019

 6.6. – 11-13:30 – Veletrh dětské knihy – vstup 10kč-zaplatím z fondu
 8.-16.6. – Švédsko – přihlášení žáci
 10.6. – Ukončení zájmových kroužků
 17.-20.6.- Biehain - Německo – vybraní žáci
 21.6. – Závěrečná pedagogická rada
 23.-26.6. – Škola v přírodě – Tábor Borek – vybíráme 1900, 27.6. – Vybírání učebnic – zkontrolovat stav učebnic
 28.6. – Slavnostní předání vysvědčení – konec po 1.vyuč. hodině
 29.6. – 1.9. – Letní prázdniny
 2.9. – Nástup do školy – 9.A 
Skladba – Druhy vedlejších vět – procvičování jíž všech 13 vedlejších vět –
znalost spojek podřadicích; Odhalování vedlejších vět ve vlastních
knihách; slohové postupy + práce s konkrétními materiály; pravidelná
pravopisná cvičení - vyjmenovaná slova; kontrolní diktát + práce – termín
v edookitu
Soustavy rovnic. Úlohy řešené pomocí soustavy rovnic nebo jedné
rovnice. Konstrukční úlohy. Tělesa. Kontrolní práce.

D Kultura druhé poloviny 19. a počátku 20. století (opakovací test).

F

Opakování učiva o skupenských změnách, KP. Úvod do akustiky vlnění příčné a podélné. Kmitavý pohyb a jeho perioda a frekvence
Zvuk a jeho zdroje. Uzavření klasifikace, odevzdávání učebnic.

Vlastnosti a využití některých kovů. Názvosloví kyselin. Disociace kyselin a
Ch oxoniový kation. Vlastnosti a využití kyseliny chlorovodíkové a sírové.
Opakování učiva o prvcích PSP, KP. Uzavření klasifikace, odevzdávání
učebnic.

BČ

Z

Dokončení soustavy oběhové, test. Soustava kožní – složení, funkce, orgány.

ČR - Obyvatelstvo, nerostné suroviny, hospodářství, ochrana přírody.
Průběžně testy. Pololetní test - termín bude upřesněn.
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V unit 6 se budeme učit podmínkovou větu a čeká nás závěrečné
opakování - časy, slovíčka. (p. u. Gotteltová)
Aj

Dokončíme poslední šestou lekci. Na začátku měsíce menší test ze slovní
zásoby (frázová slovesa, podstatná jména), poté unitový test. Následně
budeme opakovat látku z celého roku. (p. u. Farská)
Unit 6 - dokončení. Kontrolní test za unit. Souhrnné opakování. (p. u.
Pavelčáková)

8. lekce – jídlo + pití – nakupování; závěrečné shrnutí učiva 8. ročníku
nutnost mazací tabulky na každou hodinu (p. u. Terčová)

Nj

Domácí úkoly

Slovní zásoba - jídlo a pití, modelové dialogy pro nakupování. Závěrečné
opakování a kontrolní test Socrative - termín bude upřesněn v Edookitu .
Zhodnocení práce za 2. pololetí. (p. u. Ulvrová)

