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Měsíční plán VIII.A

Říjen 2022

Informace
•
•
•

Akce,
pomůcky

Učivo:

•
•

10.10. – Ředitelské volno
14.10. – Návštěva veletrhu Educa – hodina čvs + čj
15. 10. – sobota – pro dobrovolníky – organizace závodu Nature run – info mají děti v
e-mailu
26.-27. 10 – Podzimní prázdniny
28. 10. – Státní svátek

•

Skladba – opakování všech větných členů – nově doplněk; pravopis – problematika
s/z; výuka slohu a literatury – dílny čtení; pravidelná pravopisná cvičení
Každý bude mít svoji knihu určenou pro dílny čtení – kniha příběhová – nutné !!

•

Opakování - celá čísla, racionální čísla. Procenta. Mocniny, odmocniny.

•

Vypracování projektu Hračka na přeměnu energie. Zprávu (zápis protokolu) děti
pošlou elektronicky do kurzu v Google Classroom, vozítko přinesou do školy. Termín
odevzdání projektu je 31.10. Budeme probírat práci, výkon, účinnost. Laboratorní práce
bude zaměřena na výkon a účinnost. Test budou děti psát z kapitol o práci a výkonu.
Sledujte úkoly v kurzu v Google Classroom.

•

Roztoky. Nysycený a nenasycený roztok. Složení roztoků - hmotnostní zlomek. LP - filtrace,
destilace a dělicí nálevka.

Bč

•

Kosterní soustava člověka – obecné informace o kostech, typy. Jednotlivé segmenty
kosterní soustavy.

Z

•

Evropa (rozloha, poloha, slepá mapa, regiony, problémy regionu). Průběžně testy.

D

•

Anglie a Velká Británie - Stuartovci, O. Cromwell, zakládání kolonií; Vznik USA; Francie v
17. a 18. století

Inf

•

Seznámení se s novými pomůckami; Stručné opakování dosavadních vědomostí;

Čj

M

Fy

Ch
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Aj

•

V říjnu budeme pokračovat v první lekci - seznámíme se s tvarem "used to" a některými
novými modálními slovesy, zopakujeme a rozšíříme slovní zásobu na téma oblečení. V
průběhu napíšeme testy z probírané gramatiky a slovní zásoby.

Nj

•

Rodina a přátelé - sdělení základních informací. Časování sloves v přítomném čase, sloveso
“být”. Základní reálie německy mluvících zemí.

Krátké
zprávy,
domácí
úkoly

Telefon: 733 746 188, 734 354 152 | Bankovní spojení: 5485852/0800 | IČO: 46744924 | Datová schránka ID: qn4mn8b

