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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  VIII. C MĚSÍC: září 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

 1. 9. slavnostní zahájení školního roku 

 2. – 4. 9. harmonizační pobyt Hejnice (Penzion Dvůr) – výuka ve středu proběhne 

podle rozvrhu 

 7. 9. zahájení kroužků a volnočasových aktivit 

 10. 9. od 17:00 třídní schůzky – online setkání rodičů s TU 

 11. 9. focení žáků školy 

 15. 9. IQ Landia workshop „Práce se dřevem/Laser“ (8:00 – 13:00), odpolední výuka 

podle rozvrhu 

 17.9. Zažij DofE – informační program pro 8. ročník (2 vyuč. hodiny) 

 21. – 25.9. cyklistický kurz (2100,- ubytování + strava, zašlete prosím nejpozději do 

15.9. na třídní účet– viz níže). Pro žáky, kteří se kurzu nezúčastní, bude připraven 

upravený rozvrh hodin 

 28.9. státní svátek 

 sledujte informace a klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit) 

 prosím o kontrolu osobních údajů, případně o zaslání aktuálních informací 

 do 20. září prosím o zaplacení příspěvku SRPDŠ 500,- na třídní účet           

(2901806529/2010) 

 

UČIVO 

ČJ 
V září budeme opakovat vše z loňského roku (pravopis, tvarosloví, skladba). Seznámení s 

obsahem 8. ročníku, hodnocení, čtenářská dílna. 

M Úvod do předmětu, pravidla práce a hodnocení; revize látky z loňského ročníku, rozdání sešitů. 

AJ 

pí uč. Pavelčáková: Introdution - opakování učiva z minulého roku (přítomné časy, stavová 

slovesa, budoucí časy WILL/GOING TO) 

pí uč. Farská: Introduction - opakování učiva z minulého roku (přítomné časy, stavová slovesa, 

budoucí časy WILL/GOING TO) 

pí uč. Kuncová: Introduction - opakování učiva z minulého roku (přítomné časy, stavová 

slovesa, budoucí časy WILL/GOING TO) 

pí uč. Gabarová: Introduction - opakování učiva z minulého roku (přítomné časy, stavová 
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slovesa, budoucí časy WILL/GOING TO) 

NJ 

Pracovat budeme s učebnicí Beste Freunde – kniha + pracovní sešit; děti kromě toho potřebují 
na hodiny mazací tabulku a fix+hadřík (můžou použít z jiných předmětů); doporučujeme 
obstarat si malý dvojjazyčný slovník 
pí uč. Ulvrová: Úvod do předmětu + pravidla pro hodnocení, základní fráze o sobě, nácvik 
výslovnosti a základů pravopisu. Pozdravy, představování, dny v týdnu, měsíce v roce, číslovky. 
pí uč. Terčová: Seznámení s předmětem a hodnocením; Motivační slovní zásoba – 
internacionalismy + význam členů v jazyce; seznámení s výslovností a pravopisem, úvodní 
fráze-pozdravy 
Pí uč. Sedlářová: začneme 1. lekcí z učebnice Beste Freunde 1. Seznámíme se s německou 
abecedou a základními pravidly německé výslovnosti. Naučíme se pozdravy, číslovky, barvy, 
dny v týdnu, měsíce. Dále základní fráze při seznamování a představování. 

BČ 
Úvod do předmětu, rozdání učebnic a sešitů, pravidla předmětu a hodnocení, biologické vědy, 

předchůdci člověka - test 

F Co nám utkvělo v hlavě z distanční výuky: procvičování učiva z mechaniky kapalin. Plyny. 

CH 
Bezpečnost práce v laboratoři. P a H věty. Chemické látky a bezpečné zacházení s nimi.Směsi a 
jejich klasifikace. Separační metody. 

Z 
Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Opakování 7. ročníku. Evropa - úvod. 

Průběžně testy. 

D 
Na každou hodinu budeme potřebovat sešit a učebnici, prosím o zajištění 2 různobarevných 

fixů na stírací tabulku a hadřík. Pravidla hodnocení budou k nahlédnutí na deskách sešitů.  

 POZNÁMKY

 

 


