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Měsíční plán: VIII. B

Akce:







Září 2014

1. 9.
Slavnostní zahájení školního roku 8:10 – 10:55
3. - 5. 9. Harmonizační pobyt v Oldřichově v Hájích
12. 9.
Zahájení činnosti školního parlamentu
15. 9.
Zahájení kroužků a volnočasových aktivit
18. 9.
Třídní schůzky II. stupně 17:30 – 18:30

Učivo:
Zahajovací prověrka, diktát. Obohacování slovní zásoby. Tvarosloví - opakování. Výtah. Seznámení
s obsahem literatury, prezentace přečtených knih, recitace, snaha o porozumění čteného textu.

Čj

Pavelčáková : Opakování učiva sedmé třídy. Test na nepravidelná slovesa ve čtvrtek 11.9.
Seznámení s pravidly hodnocení.
Unit 1 - Svět práce. Praxe. Opakování přítomného času prostého a průběhového. Povolání.
Průběžné kontrolní testy, kontrolní test po dokončení unitu ( 9.10.2014)

Aj

Machartová: Opakování látky sedmého ročníku a slovní zásoby. Začínáme Project _ Unit 1 – The
world of work!. Děti čekají kromě nové látky i průběžné kontrolní testy.

Nj

Ulvrová :
Seznámení s předmětem, pravidla hodnocení. Pravidla výslovnosti a pravopisu, čtení jednoduchých
textů, odhadování významu slov (internacionalismy), abeceda, pozdravy, číslovky. Na každou
hodinu potřebujeme učebnici, pracovní sešit a sešit.

M

Opakování učiva sedmého ročníku - racionální čísla, úměrnost, procenta, poměr. Geometrické
úlohy, úlohy s tělesy. Zahajovací prověrka.

D

Opakování základních jevů z učiva 7. ročníku, výběr témat prezentací, pravidla hodnocení.
Zahajovací test (termín bude upřesněn). Novověk – úvod, objevné plavby a jejich důsledky,
reformace. Na každou hodinu potřebujeme učebnici a sešit.

F

Pokračování v učivu 7. roč. - mechanika kapalin - Pascalův a Archimédův zákon, výpočty. Úvod do
mechaniky plynů, atmosféra a její složení.

Ch

Úvod do chemie, seznámení se s chemickou laboratoří, pozorování a pokus v chemii, vlastnosti
látek. Směsi, separační metody - filtrace, destilace.

Bi

Úvod do předmětu, fylogeneze a ontogeneze člověka, test

Z

Opakování látky 7. ročníku; Amerika (skupinová práce); průběžně testy.
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