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Měsíční plán VIII.A Listopad 2022 

Informace  

Akce, 
pomůcky 

• Od 10. 11. – třídní schůzky formou triády – rezervovat termín si můžete na stránkách naší 
třídy  

• 14.-16.11. – Projektové dny – 8. ročník – první pomoc 
• 16.11. – Čtvrtletní pedagogická rada 
• 17.11. – Státní svátek 
• 18.11. – Ředitelské volno 
• 1.12. – Adventní trhy – od 15h 
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• Skladba – Doplněk – procvičení + nově přístavek – druh přívlastku; pravopis – komplexní + 

problematika n/nn; výuka slohu a literatury – dílny čtení; pravidelná pravopisná cvičení; 
čtvrtletní diktát + práce – termín bude upřesněn v edookitu 

 
• Mocniny, odmocniny - úlohy. Jazyk písmen. Mnohočleny. Pravoúhlý trojúhelník a 

Pythagorova věta. 
 

• Hodnocení projektů z fyziky za měsíc říjen. Výpočet příkladů z účinnosti, přeměny energie, 
polohová a pohybová energie. Budeme psát dva testy, jeden bude z účinnosti (zahrnuje i 
práci a výkon) a druhý z polohové a pohybové energie. Laboratorní práce budou zaměřeny 
na měření mechanické energie. Sledujte úkoly v Google Classroom. 
 

• Procvičování výpočtů na složení roztoků ( hmotnostní zlomek, křížové pravidlo a směšovací 
rovnice). Voda. LP - příprava roztoků, kolorimetrie, sublimace). Písemné opakování. 
 
 

• Kosterní soustava člověka – obecné informace o kostech, typy. Jednotlivé segmenty 
kosterní soustavy. Test 
 

• 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. 
 

• Kolonie Velké Británie, vznik USA, Francie za Ludvíka XIV., Rusko v 17. a 18. století, české 
země po 30. leté válce. 
 

• V druhé lekci si připomeneme předpřítomný čas a naučíme se další pravidla, kdy jej použít. 
V rámci rozšiřování slovní zásoby budeme tvořit z podstatných jmen přídavná jména. 
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Seznámíme se s tázacími dovětky. V průběhu si napíšeme testy z probírané gramatiky a 
slovní zásoby. 

 
• Já a moje rodina, moji přátelé, moje záliby - časování sloves v přítomném čase, zápor, 

přivlastňovací zájmeno mein, meine. Otázka zjišťovací + doplňovací; Základní informace o 
německy mluvících zemích. 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

 


