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Měsíční plán 8. A červen 2022 

Informace 
 Srdečně Vás zveme 2. 6. na celoškolní Jarmark a odpolední posezení. 

 Prosím, sledujte školní web. 

Akce 

 2. 6. – celoškolní Jarmark + odpolední posezení pro rodiče 

 13. 6. – 15. 6. – Vodácko-turistický výlet na Malou Skálu 

 20. 6. – 24. 6. – Uzavíraní klasifikace + výběr učebnic 

 24. 6. – Závěrečná pedagogická rada – uzavření klasifikace 

 27. 6. – 29. 6. – Třídní akce (výlet do Bozkovských jeskyní, úniková hra v Bedřichově, IQ 

Landia (planetárium) + Jump aréna)  

 30. 6. – Slavnostní předání vysvědčení a uzavření školního roku 

 1. 7. – 31. 7. – Letní prázdniny 

 1. 9. – Zahájení nového školního roku 

ČJ 
 Souhrnné opakování probraných jevů. Závěrečná písemná práce a diktát (9. 6.). Čtenářské 

dílny – práce s vybranými texty, čtení s porozuměním. Zhodnocení práce za 2. pololetí. 

M 

 V červnu dokončíme slovní úlohy na pohyb.  Dále nás čeká kružnice a kruh. Již začínáme 

trénovat na přijímací zkoušky formou testů, první početní část.  Po celý rok možnost 

opravných testů či konzultací po domluvě (úterý, čtvrtek) do 17.6. Závěrečná kontrolní 

práce 17.6.  

Aj 
 V červnu dokončíme 6. lekci. Napíšeme kontrolní test  a budeme opakovat  gramatiku a 

slovní zásobu tohoto školního roku. Přečteme si o  Evropské unii.  

NJ 

 Souhrnné procvičování a opakování základních gramatických jevů a slovní zásoby, 

kontrolní test (termín bude upřesněn Edookitu). Zhodnocení práce za druhé pololetí. (M. 

Ulvrová) 

 Probereme 8. lekci, naučíme se pojmenovat základní potraviny a nápoje. Nová slovíčka 

budeme používat ve frázích užitečných pro nakupování a objednávání  jídla v restauraci. (I. 

Sedlářová) 

 8. + 9. lekce – jídlo a pití, seznámení s časováním nepravidelných sloves – essen; shrnutí 

učiva za 8. ročník; sebehodnocení prvního roku s německým jazykem (B. Terčová) 
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FY 

 Akustika, procvičování, kontrola známek v Edookitu, opravy testů a dopisování testů jsou 

možné každé pondělí v 7:45 a ve 14:00 nebo po dohodě (děti si mohou v průběhu června 

opravit jakoukoliv známku). Vracení učebnic v týdnu 13. - 17.6. 

CH 
 Názvosloví oxidů, sulfidů, halogenidů, hydroxidů. Určení vlastností významných zástupců 

těchto skupin. Test ze základů názvosloví - názvy sloučenin a jejich vzorce. 

BČ  Dokončování soustav lidského těla, uzavírání klasifikace a dopis písemek, vybírání učebnic. 

D  2. polovina 19. st. a první polovina 20. století (test). 

Z  ČR - regiony. Práce s atlasem a se slepou mapou. Průběžně tety. 

INF 

 Základy robotiky. Základy programování v jazyce Python 3 – praktická cvičení. Cvičení 

v jazyce Python 3, logika, smyčky, komunikace. Lego Mindstorms – základy programování. 

Data – podstata, struktury. Základy hardwaru počítačů a robotů. Vlastní návrhy algoritmů. 

Testy. 

ČvS 
 Třídnické kruhy pod vedením dvojic žáků. 1 za 14 dní třídnické hodiny s P. Šolcem. Příprava 

na Jarmark. Pracovní listy k přípravě na profesní testování. 


