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TŘÍDA 8.A

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl a co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T21

Mluvnice:
Souhrnné písemné opakování: větný rozbor: slovní
druhy, větné členy. (Pondělí)
Souvětí: Věta hlavní, vedlejší. Věta řídící a závislá.
Spojovací výrazy podřadící. Druhy vedlejších vět.
Sloh:
Subjektivně zabarvený popis - líčení.
Literatura:
Pohádka: lidová, umělá, spisovatelé.

Písemně zopakujeme slovní druhy a větné členy v rámci
větného rozboru.
Poznám, rozliším větu hlavní od vedlejší, větu řídící od
závislé. Seznamuji se se spojovacími výrazy podřadícími.
Seznámím se se subjektivně zabarveným popisem -
jazykovými prostředky.
Seznámím se s literární formou pohádka.

MATEMATIKA
(Němcová)

T20
13. 1. čtvrtek - pololetní

písemná práce

Opakování na pololetní písemnou práci

1. pololetní písemná práce

procvičím si jednotlivé matematické jevy

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T21

Unit 3B: A dangerous situation
minulý průběhový/prostý čas
natural disasters
str. 34-35

Rozliším minulý prostý a průběhový čas.

ANGLICKÝ JAZYK
T21

(Voborník)

Regular and irregular verbs
19.1. Quick test - irregulat verbs

Articles - a/an + the

Procvičuji si nepravidelná slovesa,
Připomenu si určité a neučité členy,



ANGLICKÝ JAZYK
T21

(Kolbaba)

Unit 6 revision
What we know and can do in English

19. 1. Unit 6 final

Upevňuji si učivo 6. lekce
Uvědomuji si, co vše v angličtině zvládám a kde mám mezery

NĚMECKÝ JAZYK
T21

Wiederholung und Wiederholungstest Einheit 6
Zopakuji si slovíčka a gramatiku dané lekce.
Zdárně ukončím 6.lekci úspěšným testem.

PŘÍRODOPIS
T20

Vznik moderních lidských populací
Od buňky k člověku

DĚJEPIS
T21

Anglie a Velká Británie v 17. a 18. století
Kolonialismus

Vznik USA

Seznamuji se s revolucí v Anglii a vznikem britského
koloniálního panství i Spojených států amerických

ZEMĚPIS
T21 NATO, OSN, OPEC

FYZIKA
T21

PO - opakování - skupenské přeměny + dopsání testů
ÚT - TEST - parní turbína, spalovací motory, skupenské

přeměny

CHEMIE
T20

Kovy Poznáme jednotlivé prvky, které označujeme jako kovy.

Poznám vlastnosti kovů a způsoby jejich výroby.



VÝCHOVY
T21

Hv: Trubadúři.
Písničkáři. Karel Kryl.
Nácvik dvojhlasu.

Vím, kdo byli trubadúři, v současnosti - písničkáři. Písničky K.
Kryla.
Pokouším se “udržet si” svůj hlas v rámci zpěvu dvojhlasu.

INFORMACE PRO RODIČE
T21 V pondělí probíhá testování na Covid.


