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Měsíční plán VIII.A Únor 2023 

Informace 
Důležité: nově je nutné si aktualizovat přihlášení do edookitu přes systém Plus4U – 
informace byly zaslány přes edookit a naleznete je i v aktualitách školy – aktualizaci musí 
provést nejen rodiče, ale i děti (pokud mají žákovský účet) 

Akce, 
pomůcky 

• 3.2. – jednodenní pololetní prázdniny 
• 9.2. – preventivní program – toxikologie – 8-10h – ve škole 
• 19.-24.2. – jarní prázdniny 
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• Skladba – souvětí podřadné - druhy vedlejších vět + spojovací výrazy podřadicí; pravidelná 

pravopisná cvičení + tvorba krátkých textů 
 

• Rovnice - se zlomky, se závorkami. Řešení úloh pomocí rovnic (úlohy s procenty, o pohybu, 
o společné práci atd.)  
 

• Skupenské změny, výpočty skupenských tepel, rozbory grafů. První test bude zaměřen na 
pojmenování změn skupenství, rozbor grafu tání pevné krystalické látky. 
 

• Práce s PSP. Názvosloví sloučenin - oxidační číslo, přípony kladných oxidačních čísel. Vzorce 
oxidů, sulfidů a halogenidů. LP - příprava a reakce některých oxidů, sulfidů a halogenidů 
 

• Oběhová soustava – rozdělení, funkce, jednotlivé orgány a jejich funkce, srdce a jeho 
funkce a schéma oběhu krve lidského těla 
 

• Regiony Evropy - projdeme země Severní a Západní Evropy. Je třeba pracovat s mapou, 
abychom se orientovali. Do sešitu si vlepíte stručnou charakteristiku každého probíraného 
státu. Důležité je srovnání zemí navzájem, včetně naší republiky. 
 

• Francouzská revoluce; Napoleon Bonaparte; Průmyslová revoluce 
 

• Ve čtvrté lekci se na příkladu několika základních sloves dozvíme, zda u nich použít další 
sloveso v infinitivu či gerundiu. Procvičíme si fráze k popisu obrázků a vysvětlíme si 
koncovky -ed a -ing u přídavných jmen. V průběhu si napíšeme krátké testy z probírané 
gramatiky či slovní zásoby.  
 
 

• Vyjádření místa, miniprojekt - základní reálie německy mluvících zemí. Rozšíření slovní 
zásoby - já, moji kamarádi, koníčky. 
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Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

 


