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Měsíční plán 8. A listopad 2021 

Informace 
 Dle současných pravidel je nutné nosit ve škole roušky ve společných prostorách školy.  

 Na triády bude možné přihlášení přes rezervační systém na stránkách třídy.  

Akce 

 3. 11. – Čas proměn – preventivní program (10:10 – 10:55) 

 11. 11. – Trefa do černého – program v Krajské knihovně Liberec (9:30 – 12:00) 

 18. 11. – 30. 11. – Triády 

 24. 11. – 26. 11. – Projektové dny 2. stupně 

ČJ 

 Opakování a procvičování skladby – základní a rozvíjející větné členy. Přívlastek 

několikanásobný/postupně rozvíjející; přístavek; doplněk; předmět, příslovečné určení.. 

Čárka ve větě jednoduché – oslovení, vsuvka, samostatný větný člen. Průběžné opakování 

pravopisu – koncovky.  E-mail, zpráva, životopis, práce s informacemi. Literární druhy a 

žánry. Čtenářské dílny. 

M 
 V listopadu pojedeme podle učebnice C, čekají nás mocniny, odmocniny a začneme se 

věnovat algebře. Každý týden malé testy. Možnost opravných testu.   

Aj 

 Začneme druhou lekci, Fame and Fortune, ve které zopakujeme předpřítomný a 

minulý  čas,  nepravidelná slovesa a časové výrazy. Ukážeme si, jak vytvoříme z podstatných 

jmen přídavná jména, a vysvětlíme si tázací dovětky. Přečteme si o počítačích  i tom, jak  a 

co čtou teenageři. Průběžně budeme psát testy na probranou látku.   

NJ 

 Dokončení 1. lekce - souhrnný test, termín bude upřesněn v Edookitu. 2. lekce - moje záliby, 

užití sloves v přítomném čase v jednoduchých větách. Slovosled ve větě oznamovací a tázací. 

Čtvrtletní zhodnocení práce. (M. Ulvrová) 

 Začneme 2. lekci. Zopakujeme a rozšíříme slovní zásobu týkající se sportů a koníčků. Z 

gramatiky si také zopakujeme a budeme dále procvičovat časování sloves. Jednoduchou 

konverzací budeme procvičovat základní otázky: Odkud jsi? Co rád děláš? Kolik ti je let?  (I. 

Sedlářová) 

 Kontrolní test za lekci (termín bude upřesněn); 2.lekce - záliby, koníčky, časování 

pravidelných sloves v přítomném čase + sloveso být; zápor ve větě; pravidelný nácvik 

výslovnosti + testy 1x týdně; nutnost mazací tabulky na každou hodinu (B. Terčová) 
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FY 

 Souhrnný test z hydrostatiky, laboratorní měření pomocí PASCO senzorů (var vody v 

různých nadmořských výškách), nová kapitola práce a výkon, zadání projektu, jehož 

prezentace proběhne na konci listopadu 

CH 
 Hmotnostní zlomek (aplikace, výpočty), separační metody (laboratorní práce - 

chromatografie), souhrnný test (směsi, oddělování složek směsí), ředění roztoků, voda 

BČ 
 Dokončení kosterní soustavy, test z poznávání kostí a teorie kostí. Svalová soustava – svaly 

a jejich obecná funkce a složení. Poznávání svalů lidského těla. 

D  Francie, Prusko, Rusko (opakovací test). Den boje za svobodu a demokracii.  

Z  Evropa (podnebí, regiony, problémy regionu). Průběžně testy. 

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

v jazyce Scratch, logika, smyčky, komunikace. Testy. 

ČvS 
 Dokončení grafického zpracování pravidel třídy. Klima třídy. 1 za 14 dní třídnické hodiny 

s P. Šolcem. 


