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Měsíční plán: VIII. B








Informace

Učivo:

Září 2022

1.9. Slavnostní zahájení šk. roku (3 vyučovací hodiny)
7. – 9.9. Harmonizační dny Harrachov (vybírám 1000,-Kč na třídní účet)
12.9. Zahájení kroužků a volnočasových aktivit
5.9. Fotografování tříd
13.9. od 17:00 Třídní schůzky informativní (společné)
16.9. Volby do školního parlamentu
28.9. Den české státnosti – státní svátek ČR

ČJ

Seznámení s hodnocením a plánem na školní rok. Opakování učiva 7. ročníku; Úvod k
výuce slohu a literatury – dílny čtení, tvůrčí psaní. Zahajovací písemná práce + diktát
(termín bude upřesněn v Edookitu). Pravidelná pravopisná cvičení. Budeme potřebovat
sešit, pracovní sešit. Každý musí mít svoji knihu, určenou pro dílny čtení - kniha
příběhová.

M

Pravidla hodnocení. V září budeme dále pokračovat Hejného metodou, pojedeme podle
učebnice C. D. Zopakujeme, co jsme se naučili v loňském roce. (Především počítání se
zlomky, procenta, přímá a nepřímá úměra, konstrukce čtyřúhelníků a trojúhelníků). Na
konci září úvodní písemná práce. Mít připraven fix, tabulku a rýsovací pomůcky.

D

Organizace školního roku, opakování 7. ročníku, osvícenství, občanská revoluce,
kolonie.

Fy

Vysvětlení pravidel bezpečnosti, kritérií hodnocení, projektů z fyziky včetně termínu
odevzdání. Rozdávání sešitů a učebnic. Učivo: Opakování učiva z loňského školního
roku, atmosférický tlak, Archimedův zákon pro plyny. Každou půlenou hodinu fyziky
budou děti provádět laboratorní měření a pokusy. Zápisy z těchto hodin budou zezadu
v sešitu z fyziky a vždy na nové stránce. Žáci za ně získají každou hodinu hodnocení

Ch

Řád učebny chemie a bezpečnost práce v laboratoři při provádění experimentů. P a H
věty, bezpečnostní piktogramy v chemii. První pomoc. Historie chemie. Směsi a jejich
klasifikace. Oddělovací metody. LP - hoření jako nejstarší chemická reakce, hašení
plamene. Ohýbání skla. Filtrace.

Bč

Rozdávání učebnic, sešitů, základní pravidlu předmětu a hodnocení. Ontogeneze a
fylogeneze člověka, lidské rasy.

Z

Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Opakování 7. ročníku. Evropa
(rozloha, poloha, slepá mapa, regiony, problémy regionu). Průběžně testy.

Aj

Seznámení s navazující učebnicí Project 4. Pravidla hodnocení. Opakování látky 7.
ročníku. Úvodní lekce. Opakování přítomných a budoucích časů. Stavová slovesa.
Průběžné testy na probranou látku a slovní zásobu.

Nj

Seznámení s předmětem, cíle a pravidla pro hodnocení. Motivační úvod pro osvojování
dalšího cizího jazyka, kulturní prostředí německy mluvících zemí. Internacionalismy,
nácvik německé výslovnosti. Úvodní fráze - pozdravy, představování, základní
číslovky.
Organizace výuky a školního roku, úvod do výuky NJ,
(pozdravy, představení, číslovky, výslovnost
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