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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 8. C MĚSÍC: ZÁŘÍ 

INFORMACE PRO RODIČE 

4. 9. Zahájení školního roku 
5. – 6. 9. Výuka dle rozvrhu 
7. – 8. 9. Harmonizační pobyt: Na Tokáni: info viz přílohy v e-mailu 4. 9. 
11. 9. Zahájení činnosti kroužků 
13. 9. Předběžný termín focení žáků 
14. 9. Třídní schůzky II. stupně: 17:00 – 18:00 
18. – 22. 9. Cyklistický kurz: info viz přílohy v e-mailu 4. 9. 
29. 9. Ředitelské volno 

 UČIVO

ČJ Odevzdání učebnic a sešitů. Pravidla hodnocení, systém výuky, opakování učiva 7. ročníku, 
úvodní písemná práce a diktát. 

M Sešity, učebnice, pravidla hodnocení. Procvičování prostředí k zahajovací práci. 

AJ 

Učebnice Project 4, Opakování látky minulého ročníku, téma prázdniny, uvedení nové látky a 
slovní zásoby 1. lekce. (PM) 
V 8. ročníku pokračujeme učebnicí Project 4. (SG) 
(JP) 
Seznámení s učebnicí Project 4-  Introduction-opakování přítomného času prostého a 
průběhového, budoucí čas-will, going to. (PG) 

NJ 

Seznámení s pravidly hodnocení; První setkání s německým jazykem, internacionalizmy-
motivace, pozdravy; nácvik správné fonetiky. (BT) 
Na hodiny němčiny budeme potřebovat pracovní sešit, školní sešit, slovníček, doporučuji 
dvojjazyčný německo-český slovník. Pravidla hodnocení budou uvedena na deskách školního 
sešitu. Úvod do nového cizího jazyka – internacionalismy, diskuse nad strategiemi a důležitostí 
osvojování si dalšího cizího jazyka, základní pravidla výslovnosti a pravopisu, úvodní fráze pro 
představení se, dny v týdnu, barvy, číslovky. (MU)  
Seznámení s psanou i fonetickou podobou německého jazyka formou animačních aktivit, 
seznámení se způsoby práce v hodinách a  systémem jejího hodnocení; seznámení s novou 
učebnicí v tištěné i interaktivní elektronické podobě (přihlášení do systému) - děti budou v 
hodinách využívat vlastní sluchátka k možnosti individuální práce s poslechy; Gramatika: 
základní pravidla německého pravopisu; Slovní zásoba: "Mein Profil" - pozdravy a představení 
vlastní osoby - základní komunikační fráze a vazby. (MČ) 

BČ Úvod do předmětu, rozdání učebnic, sešitů, biologické vědy. 

D 

Na hodiny dějepisu budeme potřebovat učebnici, školní sešit, stírací tabulku + fix + hadřík 
(nebo papírové kapesníky). Pravidla hodnocení budou uvedena na deskách školního sešitu. 
Opakování základních pojmů středověku, zahajovací test (termín bude upřesněn). Objevné 
plavby a jejich důsledky. Reformační hnutí ve vybraných státech Evropy.  Náboženské 
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rozdělení Evropy. Orientace v dějepisné mapě. 
 

Z Sešity, pravidla hodnocení. Opakování Asie (hlavní města). Austrálie - nejmenší světadíl. 

CH 
Úvod do chemie a její  historie. Řád učebny. Zacházení s chemickými látkami, piktogramy, P a 
H věty. Laboratorní sklo a pomůcky. Pozorování a pokus v chemii. Směsi a jejich klasifikace. 
Separační metoda filtrace, ohýbání skla - LP. 

FY 
Procvičení učiva z mechaniky kapalin 7 roč., výpočty. Kontrolní prověrka. Mechanika plynů - 
atmosféra a její členění, atmosférický tlak a jeho měření, aerostatická vztlaková síla a její 
měření. Výpočty. Pokusy s plyny. 

ČVS Harmonizační kurz, třídní samospráva, školní řád. (Ků) 

 POZNÁMKY

 

 


