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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 8.B MĚSÍC: Září 2019 

INFORMACE PRO RODIČE 

11.9. Focení třídy 

12.9. Společné třídní schůzky od 17.00       

13.9. Volby do školního parlamentu 

23.9. – 27.9. 2019 cyklisticko – outdoorový kurs v Janově nad Nisou, chata Oáza ( budeme vybírat 

2000 Kč) 

Projektové dny 
1. Blok   23.10. – 25.10.2019 

 
Člověk a zdraví 

 1. pomoc , aplikace Záchranka, jak si poradit s krizovou situací v zahraničí, důležitá telefonní jídla 

 prevence užívání návykových látek 

 zdravý jídelníček (využití kuchyňky) 

 základní slovní zásoba v AJ a NJ (části těla, nemoci…) 
2. Blok   28.1. – 30.1. 2020 

Náš region + úřady 

 vytvoření průvodce regionem – možno i v AJ a NJ  
mutaci 

3.  Blok  6.4. – 8.4.2020 
 
Ekosystémy 

 využití pozemku, okolí školy, průzkum místních ekosystémů 
analýza vody z různých zdrojů (chemie) 

 

 

 

UČIVO 

ČJ 

 
Seznámení s hodnocením a plánem učiva na školní rok; Opakování učiva 7. ročníku; Skladba – 
větné členy; Zahajovací kontrolní práce + diktát (termín bude upřesněn); Úvod k výuce slohu + 
literatury-dílny čtení; pravidelná pravopisná cvičení 
Každý bude mít knihu určenou pro dílny čtení – kniha příběhová – nutné!! 
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M 
. Seznámení se s obsahem učiva, pravidly hodnocení. Rozdání učebnic a sešitů. Opakování učiva 
předchozího ročníku. Zahajovací písemná práce. 

AJ 
Seznámení s učebnicí Project 4. Opakování přítomných časů. Vyjadřování budoucnosti pomocí 
will a going to. Průběžné testy.  

F 

. 
 Řád učebny, bezpečnost práce při hodinách fyziky. Mechanika kapalin: Pascalův zákon, 
hydraulika. Hydrostatický tlak. Archimédův zákon Využití Archimédova zákona v praxi. KP - 
kapaliny. Vlastnosti plynů. 
 

Bč 
Úvod do předmětu – pravidla hodiny a klasifikace, nastavení pravidel práce v předmětu, rozdání 
učebnic a sešitů. Biologické vědy, lidské rasy, fylogeneze a ontogeneze člověka 

Z  

D 

Opakování základních pojmů středověku - zahajovací test (termín bude upřesněn v Edookitu). 
Raný novověk - základní charakteristika, zámořské objevy a jejich důsledky, změny v myšlení lidí 
a v  roli církve ve společnosti. Na každou hodinu dějepisu potřebujeme učebnici a sešit, prosím 
zajistit 2 různobarevné fixy na stírací tabulku a hadřík. Pravidla pro hodnocení budou uvedena 
na deskách sešitu. 
 

CH 

Řád učebny, bezpečnost práce při hodinách chemie. Směsi a jejich klasifikace. Heterogenní a 
homogenní směsi. Roztoky. LP - separační metoda filtrace, dělicí nálevkou, destilace. 
  
 
 

NJ 

  
Úvod do předmětu, základní pravidla výslovnosti a pravopisu, základní fráze pro představování, 
pozdravy, čísla, dny v týdnu, měsíce v roce. Na každou hodinu potřebujeme učebnici, školní 
sešit, pracovní sešit, prosím zajistit 2 různobarevné fixy na stírací tabulku a hadřík. Pravidla pro 
hodnocení budou uvedena na deskách sešitu. 
 
 
 

 POZNÁMKY

 

 


