Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2,
příspěvková organizace
nám. Míru 212/2, 460 14 Liberec 14
Telefon: 481 120 588 • E-mail: skola@zsnamestimiru.cz • IČ: 71294988

Měsíční plán
Třída: 8. A

Měsíc: září
Informace pro rodiče




1. 9. Začátek školního roku 1 vyučovací hodina
(výdej obědů 11:30-12:00)
2. 9. Konec vyučování po 6. vyučovací hodině



3. 9. Konec vyučování po 6. vyučovací hodině



4. 9. Konec vyučování po 5. vyučovací hodině

třídnické práce – rozdávání: klíčků od skříněk, učebnic a prac. sešitů
třídnické práce – pravidla třídy a s tím spojené
Zkrácená výuka dle rozvrhu









4. 9. Běžíme si pro 1 (16:00 u kapličky)
7. 9. Začátek přihlašování na kroužky (od 7:00)
7. 9. První tři hodiny – třídnické hodiny – shrnutí 2. 9. a 3. 9.
8. 9. Focení tříd za min. školní rok
22. 9. Informativní třídní schůzky (17:00)
28. 9. Státní svátek
29. 9. Začíná zájmová činnost

Učivo








Opakování učiva ze 7. ročníku
věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
Základní a rozvíjející větné členy
Renesanční literatura (M. Saavedra ,W. Shakespeare)
Barokní literatura (Jan Amos Komenský)
Klasicismus (Moliére)
Opakování učiva ze 7. ročníku
UN1B – A surprise for Smart Alec + vocabulary
 Past simple/ regular and irregular verbs

ČJ

AJ

NJ

D

Z




 Wiederholung Modul 1 – mein Profil – Wie heisst du? Was
magst du?
 Časování pravidelných sloves + mögen, sein
 Jiří z Poděbrad a Jagellonci
 Zámořské objevy
 Nástup Habsburků na český trůn
Evropa
poloha, přírodní poměry, rozloha
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Racionální čísla
Celá čísla
Zlomky
Shodnost
Základy geometrie
Krytosemenné rostliny
stavba těla krytosemenných rostlin – kořen, stonek, list, květ a
plod
OTÁČIVÉ ÚČINKY SÍLY
rovnováha sil na páce
moment síly (M = Fa)
užití páky
DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY
tlaková síla
tlak
p=F/S
TŘENÍ
tření, třecí síly
měření třecí síly
třecí síly v praxi
MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN
přenos tlaku v kapalině (Pascalův zákon)
hydraulická zařízení
hydrostatický tlak
vztlaková síla
Archimedův zákon
- potápění, plování, vznášení se těles v kapalině
Úvod do chemie - dělení chemie
Atom, molekula, látka, těleso
Bezpečnost práce v laboratoři
Bezpečnost práce v počítačových učebnách
Opakování kancelářských aplikací
Práce v cloudovém prostředí
Práce s daty – typy a zpracování

Poznámky
Vážení rodiče a žáci,
doufám, že se těšíte do školy a že zahájíte úspěšně školní docházku. Já se na Vás
moc těším. Většinu věcí budu psát heslovitě, abychom nemuseli číst dlouhé
zprávy.
 Kdo se nechce vracet do školy 1. 9., nezapomeňte si odhlásit obědy.
 2. 9. – si přineste přezůvky, obal na žákovskou knihu, penál a popř. obaly
na učebnice
 3. 9. – si přineste dobrou náladu, penál, fixy, sešity na češtinu a pravítko
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 Do 4. 9. donést boxík s výtvarnými potřebami.
 Cvičební úbor na TV (do tělocvičny i na ven): tričko, mikinu, kraťasy,
tepláky, sportovní obuv. Vstup do tělocvičny pouze v obuvi se světlou
podrážkou. Pokud má žák nějaká zdravotní omezení pro TV, musí
přinést potvrzení od lékaře nejpozději do 30. září 2020.
 Do 11. září obalit učebnice, pracovní sešity a sešity – pokud je učebnice
s měkkými deskami zvažte zpevnění kartonem, čtvrtkou.
 Poprosím do naší třídy o balík kancelářských papírů, papírových
kapesníků, papírové utěrky (ideálně v roli) a 10 laminovacích fólií
do 30. 9.
Moc Vám děkuji za spolupráci.
Míša Čermáková :o)

