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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    88..AA  MMĚĚSSÍÍCC::  zzáářříí  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 6. 9. Harmonizační výlet (Ještědské pohoří) 

 9. 9. Volby do školního parlamentu 

 Od 12. 9. Zahájení kroužků na škole 

 15. 9. Třídní schůzky (od 17.00) 

 19. - 23. 9. Cyklokurz (Bílá Vrána) 

 28. 9. Den české státnosti (státní svátek) 

 29., 30. 9. Ředitelské volno 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  
Opakování učiva ze 7. ročníku (tvarosloví, skladba); Rozdělení literárních prezentací, 

prázdninová četba; Zahajovací písemná práce + diktát (termín bude upřesněn) 

MM  
Seznámení s obsahem učiva 8. ročníku a způsobem hodnocení. Rozdání sešitů a učebnic. 

Opakování učiva 7. ročníku. Zahajovací prověrka. 

AAJJ  
Gotteltová: Začínáme pracovat s učebnicí Project 4, opakujeme gramatiku a slovní zásobu. 

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  Úvod do předmětu, biologické vědy, test. 

FF  
Opakování uč. 7. ročníku - mechanika kapalin. Plyny - atmosférický tlak a jeho měření. Tlak 

plynu v uzavřené nádobě. Úvod do meteorologie. 

CChh  
Úvod do chemie, řád učebny, bezpečnost práce v laboratoři, bezpečnostní symboly chemických 

látek, P a H věty. Směsi - rozdělení, separační metody filtrace a destilace. Heterogenní směsi. 

ZZ  
Úvodní hodina (seznámení se s předmětem a jeho hodnocením);  Opakování 7. ročníku. Evropa 

(úvod, poloha, rozloha). Průběžně testy. 

DD  Opakování učiva 7. ročníku. Mezi třicetiletou válkou a Velkou francouzskou revolucí. 

NNjj  

Ulvrová: Na každou hodinu němčiny budeme potřebovat sešit, pracovní sešit a učebnici, 

doporučuji příruční dvojjazyčný slovník. Pravidla hodnocení budou v první hodině vysvětlena a 

zapsána v sešitě. Učivo: Úvod do studia dalšího cizího jazyka, základní pravidla výslovnosti a 

pravopisu, internacionalismy, fráze pro představování, dny v týdnu, měsíce v roce, barvy. 
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Čížková: Seznámení s pravidly výuky, systémem práce i jejího hodnocení v průběhu školního 

roku. Seznámení s fonetickou i grafickou podobou německého jazyka. Naučíme se pozdravy a 

rozloučení, představit se, sdělit odkud jsem a kde bydlím.  

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize.  

 Do 15. 9. je nutné zaplatit 1 600 Kč na cyklokurz. 

 


