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TŘÍDA 8.A

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl a co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T14

Mluvnice
Větné členy, slovní druhy - větný rozbor (cca 10 min.)
Větné členy - opakování, předmět. Modální slovesa v
přísudku slovesném. Slovní zásoba.
Sloh
Slohová písemná práce: Vánoce - popis statický a
dynamický.
Literatura
Literatura středověku: lidová slovesnost, pohádky,
říkadla, koledy.

Zopakuji si pravopis psaní i/y,  obecných/vlastních jmen,
větné členy: základní, přívlastek, příslovečné určení,
předmět. Ve větě bezpečně poznám a určím základní větné
členy, přívlastek, příslovečné určení, předmět. Zopakuji si
slovní druhy.
Vypracuji osnovu slohové práce.
Seznamuji se s literaturou středověku: lidová slovesnost,
pohádky, říkadla, koledy.

MATEMATIKA
T14 geometrie- opakování -Kružnice, Thaletova věta,

délka kružnice, obvod kruhu
umím použít Thaletovu větu

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T14

Unit 2: The future
budoucí čas, will a going to

27-30

Mluvím o budoucnosti s použitím tvaru going to a will.

ANGLICKÝ JAZYK
T14

(Voborník)

Future simple
Will + going to

Dokážu mluvit o blízké budoucnosti a svých plánech

ANGLICKÝ JAZYK
T14

(Kolbaba)

Future
Unit 5 revision

2. 11. Unit 5 final test

Užívám různé způsoby, jak mluvit o budoucnosti



NĚMECKÝ JAZYK
T14

Einheit 6 Essen Vyjmenuju několik potravin a pokrmů.
Popíšu, co mám na snídani, oběd a večeři.

PŘÍRODOPIS
T13

Prezentace:
hlavní skupiny savců

DĚJEPIS
T14

Reformace
Nástup Habsburků český trůn

V hrubých obrysech popíši, jak se v 16. století snažili v Evropě
reformovat církev

Stručně popíši nástup Habsburků na český trůn a první století
jejich vlády.

ZEMĚPIS
T14 Prezentace na státy Evropy

FYZIKA
T14

Kalorimetrická rovnice
Vedení tepla

CHEMIE
T14

Písemka: chemická vazba a vznik molekul. Vím, jak vznikají molekuly. Určím valenční vrstvu a počet
elektronů. Poznám anion a kation.

VÝCHOVY
T14

Hv: Projekt Vánoce - lidové zvyky a koledy. Umělé koledy. Seznamuji se s lidovými vánočními zvyky a koledami, učím
se je zpívat. Společně nacvičuji sborový dvojhlas.



INFORMACE PRO RODIČE
T14 Pokud někomu nevyšly třídní schůzky a má o ně zájem. Nechť se ozve a domluvíme se.


