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Měsíční plán 8. A únor 2022 

Informace 

 Testování žáků 1x týdně – v pondělí. V případě nepřítomnosti žáka v uvedených dnech 

proběhne jeho otestování v den příchodu do školy. Prosím sledujte školní web. 

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

Akce 

 4. 2. – Pololetní prázdniny 

 10. 2. – Školní kolo olympiády v českém jazyce (14:15 – 15:15) 

 14. 2. – 18. 2. – Jarní prázdniny 

 24. 2. – 25. 2.; 28. 2. – 2. 3. – Lyžařský výcvik  

ČJ 

 Stavba slova, obohacování slovní zásoby – souhrnné opakování. Slova dobová, citově 

zabarvená, zdrobněliny, slova přejatá – pravopis a skloňování cizích podstatných jmen, 

práce se slovníky. Průběžné opakování skladby a pravopisu – probrané gram. jevy, u/ú/ 

v přejatých slovech. Charakteristika – vnitřní (přímá, nepřímá). Literární druhy a žánry 

(balada, romance) – práce s vybranými texty. Čtenářské dílny – čtení s porozuměním. 

M 

 V únoru dokončíme práci s mnohočleny, budeme se učit vzorce na úpravu výrazů a poté 

začneme řešit rovnice.  Po celý rok možnost opravných testů či konzultací po domluvě 

(úterý, čtvrtek). 

Aj 

 V únoru začneme 4. lekci  nazvanou Hrdinové, ve které budeme číst o Excaliburu, naučíme 

se rozlišovat slovesa,  po kterých následuje infinitiv nebo ingový tvar. Budeme popisovat 

různé situace pomocí různých přídavných jmen. Průběžně budeme psát testy na 

probranou látku. 

NJ 

 4. lekce a 5. lekce - školní předměty a pomůcky, 4. pád podstatných jmen, reálie německy 

mluvících zemí, sloveso "sprechen" + označení jazyků. (M. Ulvrová) 

 Dokončíme 4. lekci, téma je rozvrh a školní předměty. Naučíme se používat a časovat 

nepravidelná slovesa haben, finden a sprechen. Lekci uzavřeme testem. (I. Sedlářová) 

 Seznámení se 4. pádem - skloňování se členem neurčitým i určitým; procvičování otázek s 

W-slovy, pomocná slovesa být a mít; pravidelné testy na slovní zásobu a gram. jevy. (B. 

Terčová) 

FY 
 Jednoduché stroje, vnitřní energie, teplo. Souhrnný test páka, kladka, kladkostroj v 

polovině měsíce. Práce na projektech, zadání projektů na Classroomu. 
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CH 

 Částicové složení látek (molekuly, atomy, protony, neutrony, atomové jádro, elektrony, 

elektronový obal, valenční elektrony, ionty), chemické prvky a periodická soustava prvků. 

Práce s aplikací Molekular construktor, modelování molekul pomocí stavebnice. Souhrnný 

test v polovině měsíce z probraného učiva. 

BČ 
 Pohlavní soustava – obecná funkce, rozdělení na mužskou s ženskou soustavu, organy a 

jejich funkce. Pohlavně přenosné choroby. 

D 
 Francouzská  revoluce. Napoleon Bonaparte. Napoleonské války. Vídeňský kongres. Po 

dokončení opakovací test. Práce s historickými dokumenty. 

Z  Evropa (EU). Úvod do ČR. Průběžné testy. 

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. 


