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Měsíční plán 8. A listopad 2021 

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

 Děkujeme za poskytnutí materiálu pro vánoční výzdobu třídy. 

Akce 

 30. 11. – Giving Tuesday – dobrovolná humanitární sbírka pro ADRU 

 1. 12. – 17. 12. – Hodnocení vánoční výzdoby a úklidu tříd 

 15. 12. – Den vánočních převleků 

 17. 12. – Třídní besídka (3 vyučovací hodiny) – předávání dárků, společenské hry 

 20. 12. – 22. 12. – Ředitelské volno 

 23. 12. – 2. 1. 2022 – Vánoční prázdniny 

 3. 1. 2022 – Nástup do školy  

ČJ 

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

Obohacování slovní zásoby – tvoření slov, přejímání z cizích jazyků, sousloví, přenesená 

pojmenování. Průběžné opakování pravopisu – koncovky, zdvojené souhlásky n/nn.  E-

mail, zpráva, životopis, práce s informacemi. Literární druhy a žánry. Čtenářské dílny – 

čtení s porozuměním. 

M 
  V prosinci pojedeme podle učebnice C, dokončíme Mocniny, Odmocniny a začneme 

Pythagorovu větu. Každý týden malé testy. Možnost opravných testů.   

Aj 

 Dokončíme 2 lekci  a napíšeme kontrolní test. Ve třetí lekci zopakujeme slovní zásobu 

týkající se lidského těla, nemocí a zranění. Naučíme se používat slovesa MIGHT  a SHOULD. 

Průběžně budeme psát testy na probranou látku. 

NJ 

 3. lekce - já a moji přátelé, časování sloves v množném čísle, zápor, základní informace o 

německy mluvících zemích. (M. Ulvrová) 

 Probereme 3. lekci, seznámení se základními reáliemi německy mluvících zemí v Evropě: 

hlavní města, nejznámější kulturní památky, počet obyvatel a vánoční zvyky.  (I. Sedlářová) 

 3. lekce – slovní zásoba + sloveso být - sein v jednotném i množném čísle; základní reálie 

německy mluvících zemí; Vánoce-slovní zásoba, koledy, zvyky, tradice v Německu; 

pravidelný nácvik výslovnosti + testy 1x týdně. (B. Terčová) 

FY 
 Účinnost, příkon, výkon, pohybová a polohová energie, přeměny energií, test z kapitol 

práce a výkon, laboratorní práce (výpočet kinetické energie, měření teploty, tepelná 
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výměna), otázky z fyzikálního adventního kalendáře. Na začátku prosince budou probíhat 

prezentace projektů (přesun z listopadu). 

CH 

 Ředění roztoků - křížové pravidlo, voda, vzduch (znečištění vody a ovzduší, smog, teplotní 

inverze), laboratorní práce (příprava roztoků, vlastnosti vody a vzduchu, přeměna 

skupenství). 

BČ 
 Svalová soustava – svaly a jejich obecná funkce a složení. Poznávání svalů lidského těla. 

Test do konce roku 2021. 

D  Kultura v 17. a 18. století. Francie. Třicetiletá válka. Marie Terezie. Josef II. - opakovací test. 

Z  Evropa (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  Třídnické kruhy pod vedením dvojic žáků. 1 za 14 dní třídnické hodiny s P. Šolcem. 


