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Měsíční plán VIII.A Leden 2023 

Informace  

Akce, 
pomůcky 

• 25.1. – pololetní pedagogická rada 
• 25.-27.1. – projektové dny 2. stupně – Finanční gramotnost 
• 31.1. – předávání výpisu z vysvědčení – 5. vyučovací hodina – odpolední vyučování 

odpadá 
• 3.2. – jednodenní pololetní prázdniny 
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• Tvarosloví – slovesa – dokončení mluvnických kategorií u sloves + závěrečný test; skladba – 

úvod do souvětí – věta hlavní, věta vedlejší; pravidelná pravopisná cvičení + tvorba 
krátkých textů 

 
• Operace s výrazy a mnohočleny. Úprava mnohočlenu na součin. Lineární rovnice.  

 
• Teplo, tepelná výměna, skupenské přeměny. Laboratorní práce budou zaměřeny na 

výpočty, rozvoj digitálních kompetencí. Test z kapitol o vnitřní energii a teple proběhne v 
polovině ledna.  Do konce roku již nezadám žádný projekt. 
 

• Částicové složení látek. Atom a jeho stavba. Ionty, molekuly a chemická vazba. Prvek a 
sloučenina. Periodický zákon a orientace v periodické soustavě prvků. Prezentace projektu 
Docela obyčejná voda. Uzavírání pololetní klasifikace. 
 

• Nervová soustava - funkce, orgány a jejich funkce. PNS a CNS - typy nervů, mozek a mícha. 
 

• Regiony Evropy - projdeme země Severní a Západní Evropy. Je třeba pracovat s mapou, 
abychom se orientovali. Do sešitu si vlepíte stručnou charakteristiku každého probíraného 
státu. Důležité je srovnání zemí navzájem, včetně naší republiky. 
 

• České země v období osvícenského absolutismu, kultura v 17. a 18. století. Francouzská 
revoluce - příčiny, základní mezníky, významné osobnosti, důsledky pro další vývoj v 
Evropě. Pololetní práce - termín a obsah budou upřesněny v Edookitu. 
 

• V lednu dokončíme třetí lekci. Zopakuje si lidské tělo, nemoci a úrazy a  jejich 
ošetření.  Přidáme vztažné věty a slovesa should a might .Přečteme si  o sportech, zdravé 
výživě,  vitamínech a minerálech, zopakujeme si také varování a rady. Průběžné budeme 
psát testy na probranou látku. 

 
• Já a moje rodina – popis bydliště, adresa, automatizace časování sloves v jednotném i 

množném čísle, shrnutí učiva za 1. pololetí 
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Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

 


