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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    77..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  zzáářříí  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 od 7. 9. – Zahájení kroužků ve škole 

 10. 9. – Online třídní schůzky (od 17.00, pozvánka přijde na email) 

 11. 9. – Focení tříd  

 17. 9. – Zažij DofE (1. a 2. hodina) 

 21. – 25. 9. Cyklistický kurz (chata Oáza Janov nad Nisou) 

 28. 9. – Státní svátek (Den české státnosti) 

UUČČIIVVOO  

ČČjj  
V září budeme opakovat vše z loňského roku (pravopis, tvarosloví, skladba). Seznámení s obsahem 8. 

ročníku, hodnocení, čtenářská dílna. 

MM  Úvod do předmětu, pravidla práce a hodnocení, revize látky z loňského ročníku. 

AAjj  
Introduction - opakování učiva z minulého roku (přítomné časy, stavová slovesa, budoucí časy 

WILL/GOING TO) 

NNjj  

Ulvrová: Úvod do předmětu, základní fráze o sobě, nácvik výslovnosti a základů pravopisu. Pozdravy, 

představování, dny v týdnu, měsíce v roce, číslovky. 

Terčová: Seznámení s předmětem a hodnocením; Motivační slovní zásoba – internacionalismy + 

význam členů v jazyce; seznámení s výslovností a pravopisem, úvodní fráze-pozdravy; pracovat 

budeme s učebnicí Beste Freunde – kniha + pracovní sešit; děti potřebují na hodiny mazací tabulku a 

fix (můžou použít z jiných předmětů); doporučuji obstarat si malý dvojjazyčný slovník  

Sedlářová: V měsíci září začneme 1. lekcí z učebnice Beste Freunde 1. Seznámíme se s německou 

abecedou a základními pravidly německé výslovnosti. Naučíme se pozdravy, číslovky, barvy, dny v 

týdnu, měsíce. Dále základní fráze při seznamování a představování. 

FF  Co nám utkvělo v hlavě z distanční výuky:procvičování učiva z mechaniky kapalin. Plyny. 

ZZ  
Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Opakování 7. ročníku. Úvod do Evropy. Průběžně 

testy. 

DD  
Opakování učiva 7. ročníku (období distanční výuky). Seznámení s obsahem učiva 8. ročníku, způsobem 

hodnocení. 

CChh  
Bezpečnost práce v laboratoři. P a H věty. Chemické látky a bezpečné zacházení s nimi.Směsi a jejich 

klasifikace. Separační metody. 

BBčč  
Úvod do předmětu, rozdání učebnic a sešitů, pravidla předmětu a hodnocení, biologické vědy, 

předchůdci člověka - test 
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PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit).  

 Během září a října se vybírá 500 Kč na SRPDŠ (starší sourozenec na škole 

300 Kč). 

 Číslo třídního účtu: 2701806436 / 2010 

 Pokud by žák onemocněl, tak si jeho oběd můžete vyzvednout vzadu 

v jídelně (přes rampu) 

 


