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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    88..AA  MMĚĚSSÍÍCC::  řřííjjeenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 11.10. Projektový den (Naše město - úřady) 

 13. – 15. 10. Výjezdní zasedání školního parlamentu (Malá Skála) 

 26. – 27. 10. Podzimní prázdniny 

 28. 10. Den vzniku samostatného československého státu 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  

Po dnech ředitelského volna zahajovací diktát + písemná práce + následná poctivá oprava; slova přejatá 
(výslovnost + pravopis); skloňování přejatých jmen a cizích vlastních jmen, ku příležitosti st. svátku - literární 
zmínka os Václavovi; Výtah - práce s odborným textem. Opakování literárních druhů + žánrů + čtenářská dílna 
(každý žák si donese svoji rozečtenou knihu) - termín bude upřesněn 

MM  Mocniny a odmocniny, určování pomocí tabulek i kalkulačky. Testy – mocniny a jejich určování. Užití v geometrii, 
pravoúhlý trojúhelník. Pythagorova věta. 

AAJJ  

Gotteltová: V Unit 1 opakujeme minulý čas prostý a průběhový, naučíme se používat vazbu „used to“. Průběžné 

testování slovíček. 

Machartová: Úvod do učiva osmého ročníku, seznámení se s učebnicí Project 4 - Introduction, Unit 1. Rozdání 

učebnic a sešitů. Opakovací aktivity učiva sedmého ročníku. 

BBčč  Lidské rasy, buňka a tkáně, test. 

FF  Tlak plynu v uzavřené nádobě. Opakování učiva o plynech. Práce, zavedení vzorce pro výpočet práce. Výpočty. 

CChh  Separační metody - sublimace, dělicí nálevka. Roztoky, hmotnostní zlomek - výpočty. 

ZZ  Evropa (úvod, poloha, rozloha – práce se slepou mapou; vodstvo, podnebí, obyvatelstvo). Průběžně testy. 

DD  
Anglie a Velká Británie v koloniích. Život v severoamerických koloniích, jejich správa. Vznik USA. Francie za Ludvíka 

XIV. Žákovské prezentace. Opakovací test – učebnice - str. 11 – 23. 

NNjj  

Ulvrová: Úvodní lekce – opakování slovní zásoby a základních frází; základní číslovky, barvy. Souhrnný test 0. lekce 
(termín bude upřesněn). 1. lekce – základní informace o sobě (jméno, věk, bydliště, sourozenci, koníčky), vyjádření, 
co rád a nerad dělám, návrh + jeho přijetí/odmítnutí; člen v 1.pádě. 
Čížková: 3.10. Test z lekce Start; 1. lekce učebnice Beste Freunde – představení a základní informace o vlastní 
osobě; principy používání členů v němčině a základy časování sloves – sloveso „sein“ a další pravidelná slovesa; 
systematický nácvik čtení, výslovnosti a správného psaní 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize.  

 Do 21. 10. je nutné zaplatit 500/300 Kč na SRPDŠ. 

 


