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MĚSÍČNÍ PLÁN
TŘÍDA:

VIII. C

MĚSÍC: leden

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE
• v lednu nadále probíhá výuka dle aktuálních nařízení vlády, sledujte informace na
webu školy, Edookitu nebo v mailové korespondenci
• informace o způsobu pololetní klasifikace a předání výpisu z vysvědčení budou
upřesněny v průběhu ledna

UČIVO
ČJ

Tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování), další způsoby obohacování slovní zásoby.
Průběžné opakování pravopisu (zdvojené souhlásky, bě/pě/vě). Práce s texty umělecké
literatury.

M

Hadi - řešení rovnic. Odmocniny, úpravy výrazů.

AJ

Všechny skupiny: Dokončení unitu 2 - Kontrolní test za unit bude buď 6.1. nebo 7.1. Unit 3 Zdraví a bezpečnost. Lidské tělo. Vztažná zájmena. Sloveso měl bys , mohl bys. Nemoci, zranění
a jejich ošetření. Vyjadřování souhlasu. Průběžné testy na slovní zásobu a gramatiku.

NJ

pí uč. Ulvrová: Časování sloves v přítomném čase a jejich použití v jednoduchých oznamovacích
větách a otázce, slovosled ve větě oznamovací a tázací, sloveso "být", zápor ve spojení se
slovesem. Téma "Ich und meine Freunde".
pí uč. Terčová: Státy Evropy - pocházet z - bydlet v - schopnost říct o státě základní informace.
V nové lekci školní předměty - nová slovní zásoba
pí uč. Sedlářová: Budeme se věnovat 3. lekci. Představíme si německy mluvící země, jejich
hlavní města a nejvýznamnější kulturní památky. Budeme pokračovat v procvičování časování
pravidelných sloves. Zopakujeme slovní zásobu týkající se rodiny. Seznámíme se s tvořením
záporných vět v němčině.

BČ

Nervová soustava – informace o složení lidského mozku a jednotlivých částech, funkce
jednotlivých segmentů mozku. PNS – nervy a jejich funkce.

F
CH

Práce, výkon, příkon a účinnost. Práce pomocí kladky. Uzavírání pololetní klasifikace.
Závěrečné opakování učiva o směsích - písemné opakování. Uzavírání pololetní klasifikace.
Atom a jeho stavba. Ionty, molekuly a chemická vazba.

Z

Evropská unie. ČR - úvod. Průběžně testy.

D

Vývoj v absolutistických monarchiích – Francie v době vlády Ludvíka XIV., rozmach Ruska v 17.
a 18. století (Petr I. Veliký, Kateřina II. Veliká), barokní kultura, habsburská monarchie po
třicetileté válce. Do 10.1. odevzdat zpracování vybraného tématu podle kritérií zadaných
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v Google Classroom.

POZNÁMKY

