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TŘÍDA 8.A

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl a co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T16

Mluvnice
Větný rozbor.
Věta jednoduchá, souvětí. Věta hlavní a vedlejší. Věta
řídící a závislá. Grafické znázornění. Druhy vedlejších vět.
Sloh
Umělecký styl, próza, poezie.
Literatura
Literatura středověku: lidová slovesnost, pohádky,
říkadla, koledy.
J. A. Komenský, život, dílo.

Zopakuji si pravopis psaní i/y,  obecných/vlastních jmen. Ve
větě bezpečně poznám a určím základní větné členy,
přívlastek, příslovečné určení, předmět. Zopakuji si slovní
druhy.
Seznámím se pojmy věta jednoduchá, souvětí. Věta hlavní a
vedlejší. Věta řídící a závislá. Učím se poznávat druhy
vedlejších vět.
Poznám prozaická text a báseň. Seznamuji se s literaturou
středověku: lidová slovesnost, pohádky, říkadla, koledy.
Poznávám život JAK, uvažuji o jeho charakterových
vlastnostech.

MATEMATIKA
T15 geometrie- opakování -Kružnice, Thaletova věta,

délka kružnice, obvod kruhu
umím použít Thaletovu větu

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T16

Unit 3: Time and places
minulý průběhový čas

str. 32-33

Popíšu v minulém průběhovém čase, co se dělo.

ANGLICKÝ JAZYK
T16

(Voborník)

Past tenses
Regular x irregular verbs - revision

Připomenu si tvorbu času minulého, jako i nepravidelná slovesa.



ANGLICKÝ JAZYK
T16

(Kolbaba)

Must /Have to/Should
Making suggestions

Diskutuji o tom, co bych měl a musím dělat
Navrhuji anglicky co dělat

NĚMECKÝ JAZYK
T16

Einheit 6 Essen und Trinken
Was magst du und was möchtest du?

Popíšu, jaká mám rád jídla. Vyjádřím, co bych chtěl/a, co bych si
dal/a.

PŘÍRODOPIS
T13

Prezentace:
hlavní skupiny savců

DĚJEPIS
T16

Rudolf II.
Kultura počátku novověku

Poznávám osobnost císaře Rudolfa II. a kulturní směry Renesanci a
Humanismus

ZEMĚPIS
T16

Státy Evropy - opakování na test
TEST - Evropa státy

FYZIKA
T16

Parní turbíny a tepelné/spalovací motory

CHEMIE
T15

Nekovy



VÝCHOVY
T16

Hv: Projekt Vánoce - lidové zvyky a koledy. Umělé koledy.
Nácvik vícehlasu.

Seznamuji se s lidovými vánočními zvyky a koledami, učím
se je zpívat. Společně nacvičuji sborový dvojhlas.

INFORMACE PRO RODIČE
T16


