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Měsíční plán: VIII. B

Akce:








8. 10.
10. 10.
17. - 19.
20. – 22.
23. 10
27. – 29.

Říjen 2014
Zasedání výboru SRPDŠ 17:00 – 18:00
Školní parlament
3. Expedice – Moravskoslezský kraj
Harmonizační pobyt školního parlamentu
Projektový den – Drogy – prevence užívání
Podzimní prázdniny a státní svátek

Učivo:
Čj

Obohacování slovní zásoby. Skladba, pravopis - průběžné opakování. Kontrolní diktát. Prezentace
přečtené knihy, přednes uměleckého textu. Odborný slohový styl.

Aj

Pavelčáková : Kontrolní test za Unit 1 -. 7.10. Unit 2 - Style. Opakování předpřítomného času a
nepravidelných sloves. Oblečení a móda.Průběžné kontrolní testy.
Machartová: Opakování látky první lekce a slovní zásoby. UNIT TEST 1 , začínáme Project 4_UNIT
2_ Style!. Děti čeká opakování Unit 1 a kromě nové látky i průběžné kontrolní testy.

Nj

Ulvrová : 1. lekce – informace o své osobě – bydliště, koníčky, vyjadřování, co rád/nerad dělám,
přijetí/odmítnutí návrhu; člen určitý a neurčitý; časování sloves
Jakešová : Modul 1, Lektion 1 – Und wer bist du?
Gramatika - podstatná jména s určitým členem v 1. pádu, časování sloves spielen, kommen, sein,
předložka aus + město. Slovní zásoba – nábytek, sportovní potřeby, činnosti pro volný čas
Komunikace – pozdravy a rozloučení, představení se, vyjádření, že něco nevím, říct odkud jsem a
kde bydlím, zeptat se někoho jak se jmenuje, vyjádřit svůj názor

M

Druhá mocnina a odmocnina. Počítání druhé mocniny a odmocniny zpaměti, pomocí tabulek a s
kalkulačkou. Pythagorova věta a její použití.

D

Raný novověk v českých zemích – nástup Habsburků na trůn (Ferdinand I., Maxmilián, Rudolf II.),
třicetiletá válka a její důsledky, renesance. Prezentace vybraných témat.

F

Mechanika plynů, základy meteorologie, složení atmosféry, jak se "tvoří" počasí. KP - mechanika
kapalin.

Ch

Klasifikace heterogenních směsí, roztoky. Hmotnostní zlomek - výpočty. LP - separační metody
chromatografie, příprava roztoků.
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Bi

Tkáně a buňky lidského těla, test. Pohybová soustava člověka

Z

Evropa (členitost pobřeží, povrch, vodstvo, podnebí, obyvatelstvo); průběžně testy.

Telefon: 733 746 188, 482 710 670 | Bankovní spojení: 5485852/0800 | IČO: 46744924 | Datová schránka ID: qn4mn8b

