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Měsíční plán 8. A říjen 2021 

Informace  Dle současných pravidel je nutné nosit ve škole roušky ve společných prostorách školy.  

Akce 

 4. – 8. 10. – Cyklistický kurz 8. ročníků 

 7. 10. – Schůzka nového výboru SRPDŠ 

 12. 10. – Rodičovská kavárna nové informatiky 

 18. 10. – výjezd do Terezína – bližší informace budou zaslány e-mailem 

 27. – 29. 10. – Podzimní prázdniny 

 28. 10. – Den vzniku samostatného československého státu  

ČJ 

 Opakování a procvičování skladby – základní a rozvíjející větné členy. Přívlastek 

shodný/neshodný, několikanásobný/postupně rozvíjející; přístavek; doplněk. Čárka ve větě 

jednoduché – oslovení, vsuvka, samostatný větný člen. Průběžné opakování pravopisu – 

koncovky. Popis pracovního postupu, práce s informacemi. Literární druhy a žánry. 

Čtenářské dílny. 

M 
 V říjnu budeme dále pokračovat Hejného metodou, pojedeme podle učebnice C. Čekají nás 

Hranoly povrch a objem. Každý týden malé testy. Možnost opravných testů. 

Aj 

 V říjnu dokončíme první lekci - zopakujeme minulé časy, nepravidelná slovesa. Seznámíme 

se s vazbou used to, rozšíříme si slovní zásobu na téma materiály a oblečení. Naučíme se 

používat slova too a enough. Stále budeme psát kontrolní testy na probranou látku. 

NJ 

 lekce - já moji přátelé, slovosled v oznamovací větě a otázce, časování sloves v přítomném 

čase, podstatná jména a člen v 1. pádě (M. Ulvrová) 

 Naučíme se jak představit sebe i ostatní, říci odkud jsme, co děláme rádi a neradi. Naučíme 

se časovat sloveso být a také další pravidelná slovesa v přítomném čase. (I. Sedlářová) 

 1. lekce – základní informace o osobě, slovosled ve větě oznamovací a tázací; v otázce tázací 

zájmena wer, wie, was, wo; nácvik výslovnosti každou hodinu; průběžně testy na slovíčka a 

probírané učivo. (B. Terčová) 

FY 
 Prezentace zadaných fyzikálních projektů (termíny sledujte v edookitu), atmosférický tlak, 

závěrečné shrnutí mechaniky kapalin a plynů, práce, výkon, účinnost 

CH 
 Příprava roztoků, složení roztoků, hmotnostní zlomek, laboratorní práce - separační 

metody (filtrace, krystalizace, destilace, chromatografie) 
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BČ  Lidské rasy - rozdílnosti. Lidská buňka, tkáně člověka. 

D 
 Anglie a Velká Británie (po dokončení opakovací test). Kolonie. Vznik Spojených států. 28. 

10. 1918. 

Z  Evropa (vodstvo, regiony, problémy regionu). Průběžně testy. 

INF 
 Základy práce s daty. Základy robotiky. Základy programování v jazyce Python 3 
 

ČvS 
 Dokončení grafického zpracování pravidel třídy. Klima třídy. 1 za 14 dní třídnické hodiny 

s P. Šolcem. 


