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 TŘÍDA VIII. 

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T23 

Opakování skladby: věta, souvětí, věty 
vedlejší. 

  
 
  St 12. 2.  Krátký test na slovesný 
vid 

 
 
 

Prosím, zopakujte si vše, co už 
umíte ze skladby (převážně VV), ať 

na to můžeme navázat :) děkuji 

MATEMATIKA 
T23 Násobení mnohočlenů 

Út - sčítání a odčítání 
mnohočlenů, zápis mnohočlenů 

S sebou  KALKULAČKU! 
Řešené příklady na:  

https://www.prikladyzmatematiky.c
z/vyrazy/nasobeni-a-deleni-vyrazu/ 

 
http://www.1zslovosice.cz/files/doc
uments/48/17/mn8_17_priprava%
20mnoho%C4%8Dleny%20n%C3

%A1soben%C3%AD.pdf 

ANGLICKÝ JAZYK 
Florián 

T23 

Project 3 Unit 1C My family Past 
simple, regular and irregular verbs    

ANGLICKÝ JAZYK 
Laušmanová 

T23 

Unit 4: Cities 
London  Úterky jsou hodnotící dny. 

Očekávejte test či zkoušení. 

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 1 

T23 

 Einheit 8., In Ferien, mögen - 
möchten, , fahren, sehen - tvoření 
vět 

Skloňování slovesa fahren, 
möchten a sehen - písemné 

ověření znalostí.14.02. 
 

https://www.prikladyzmatematiky.cz/vyrazy/nasobeni-a-deleni-vyrazu/
https://www.prikladyzmatematiky.cz/vyrazy/nasobeni-a-deleni-vyrazu/
http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/17/mn8_17_priprava%20mnoho%C4%8Dleny%20n%C3%A1soben%C3%AD.pdf
http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/17/mn8_17_priprava%20mnoho%C4%8Dleny%20n%C3%A1soben%C3%AD.pdf
http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/17/mn8_17_priprava%20mnoho%C4%8Dleny%20n%C3%A1soben%C3%AD.pdf
http://www.1zslovosice.cz/files/documents/48/17/mn8_17_priprava%20mnoho%C4%8Dleny%20n%C3%A1soben%C3%AD.pdf


 

NĚMECKÝ JAZYK 
skupina 2 

T23 

Einheit 8.,  In Ferien, mögen - 
möchten, fahren, sehen, tvoření vět 

Skloňování slovesa fahren, 
möchten a sehen - písemné 

ověření znalostí. 14.02. 
 

ZEMĚPIS 
T23 Evropa - hospodářství 

Test na Evropu (obyvatelstvo, 
těžba, doprava, zemědělství) - 

dle domluvy  
Ústní zkoušení 

PŘÍRODOPIS 
T23 Savci - primáti 

Test na savce - termín dle 
domluvy (Doporučuji začít si 

opakovat!) 

 
Možné ústní zkoušení! 

 FYZIKA 
T23 

Opakování na test  
a Vlnění 

ÚT -TEST - skupenské 
přeměny  

DĚJEPIS 
T23 

Renesance a Humanismus 

Třicetiletá válka   

CHEMIE 
T23 

Chemické reakce 
Zákon zachování hmotnosti  Učte se průběžně!!! 

JINÁ SDĚLENÍ 
T23 

Čt 13. 2.  

● Konverzace s Jayem  
● Bloková výuka  
● Večerní představení Labutí jezero 

17. 2. - 21. 2. - JARNÍ PRÁZDNINY 

Čt 5. 3. - V rámci výuky dějepisu a angličtiny pojedeme dopoledne do kina Svratka v Tišnově na 
promítání filmu Jojo Rabbit. Prosíme o 60 Kč do pátku 14. 2. Bližší info bude v návratce. 

--- 

Prosím rodiče, aby omluvenky do TV, pokud dítě necvičí, ale v hodině TV je přítomno, posílali přímo 
tělocvikáři do zpráv v EDK. Mně - třídní učitelce posílejte omluvenky pouze v případě, že dítě na hodinu TV 
nepůjde. Děkuji za pochopení a spolupráci! NJ 

 


