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Měsíční plán: VIII. B                                                              Září 2018 
 

Informace 

 3.9. Slavnostní zahájení šk. roku (2-3 hodiny) 
 6. – 7.9. Harmonizační dny 500,-Kč 
 10.9. Zahájení kroužků a volnočasových aktivit 
 12.9. Focení tříd a žáků 
 13.9. od 17:00 Třídní schůzky informativní (společné) 

 14.9. Volby do školního parlamentu 
 19.9. Výbor SRPDŠ od 17hod 
 23.9. – 27.9. Cyklistický kurz 1800,-Kč 
 28.9.  Den české státnosti – státní svátek ČR 

 
Učivo:     ČJ 
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Úvod do předmětu. Pravidla hodnocení, požadavky, plán práce. Úvodní písemná práce 
a dikát. Opakování pravopisu a tvarosloví (slovní druhy). Čtení s porozuměním. 
Základní literární pojmy. Vypravování. 

 
V září budeme dále pokračovat Hejného metodou, pojedeme podle učebnice C. Čeká 
nás úvodní písemná práce. Každý týden malé testy. Možnost opravných testu, 
popřípadě doučování úterý od 14hod. Mít připraven fix, který lze smazat, tabulku a 
hadřík na každou hodinu. 
 
Seznámení s pravidly hodnocení (budou uvedena na deskách sešitu). Opakování 
základních pojmů středověku, zahajovací test (termín bude upřesněn). Základní 
charakteristika novověku, zámořské plavby a jejich důsledky na další vývoj ve světě. 
Na každou hodinu budeme potřebovat sešit a učebnici.  
 
Řád učebny, bezpečnost práce při experimentování v hodinách fyziky. Opakování 
učiva 7. ročníku - tlak, vlastnosti kapalin. Pascalův zákon, přenos tlaku v kapalinách, 
Archimédův zákon. Plování těles. 
 
Úvod do biologie člověka, pravidla, hodnocení, rozdání učebnic a sešitů. Vědy 
v biologii člověka, původ a vývoj člověka. 
 
Představení obsahu učiva zeměpisu v 8. ročníku. (seznámení se s předmětem a jeho 
hodnocením);  Opakování 7. ročníku. 

Pav, Gott: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. 

Mach:  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. Průběžná opakování a testy 

Řád učebny, bezpečnost práce v laboratoři, první pomoc.Úvod do chemie, její historie. 
Bezpečné zacházení s chemickými látkami - P a H věty, piktogramy. Směsi a jejich 
třídění. LP - práce s kahanem, ohýbání skla. 

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 
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HARMONIZAČNÍ DNY 2018 
 

Vážení rodiče, tímto Vám posílám info o harmonizačních dnech. Letos jsme se 

s druhým ročníkem, že je strávíme v místě bydliště. Užijeme si aktivity a 

odpoledne se sejdeme, obě třídy na společné posezení, jelikož nás čeká společný 

cyklistický kurz. 

 

Termín: 6. – 7. září 2018 

 

1.den: Paintballový turnaj v Radčicích  

 8:10 sraz Fugnerova pod hodinami 

 Odpoledne: Společné setkání 8.ročníků u Lesního koupaliště, koupání, 

ohěn, buřtíky, hry. 

 Konec akce 20:00 před školou 

 

 

2.den: Minigolf a šifrování v lesovém parku v Rozstání 

 V 8:15 sraz na autobusovém nádraží 

 Konec akce 15:30 na autobusovém nádraží 

 

Cena: 500,- (přinést do 5.9.2018) 

 Paintball 350,-Kč 

 Minigolf 70,-Kč  

 Doprava cca 90,-Kč  

 Buřtíky a občerstvení 25,-Kč 

 

S sebou: 

K těmto aktivitám prosím přizpůsobit oblečení, především většinu sportovního 

charakteru, přizpůsobit počasí, kartičku pojištěnce. V případě pěkného počasí 

s sebou plavky. 

Jídlo nezajišťujeme, prosíme tedy jídlo a pití na celý den. 1.den odpo budou 

buřtíky. Druhý den je možno zakoupit oběd v místní restauraci.  

 
 

obstarat si malý dvojjazyčný slovník. 

 

 


