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TŘÍDA 8.A

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl a co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T25

Mluvnice:
Souhrnné opakování učiva I. pololetí - pravopis, větný
rozbor. Druhy souvětí. Druhy vedlejších vět.
Sloh:
Charakteristika: vnitřní, vnější, přímá, nepřímá.
Charakteristika osoby.
Literatura:
Antika - bajka, divadlo: komedie, tragedie.

Zopakuji si učivo 1. pololetí, zvážím, co je třeba docvičit,
případně si nechám vysvětlit spolužákem či učitelem. Určuji
druh souvětí, seznamuji se s druhy vedlejších vět.
Charakterizuji postavu, volím vhodná přídavná jména.
Charakterizuji významnou osobnost.
Určím literární útvar bajka. Rozliším tragédii a komedii.

MATEMATIKA
(Němcová)

T25

úprava matematických výrazů-vytýkání, vzorce umím zjednodušit  matematické výrazy, rozložit je na součin
nebo upravit podle vzorců

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T25

Unit 3
minulý průběhový/prostý čas

str. 37-39
Rozliším minulý prostý a průběhový čas.

ANGLICKÝ JAZYK
T25

(Voborník)
Past temses, so/because

Opakujeme si minulý prostý čas,
poznám a dokážu použít so/because.



ANGLICKÝ JAZYK
T25

(Kolbaba)

Present Simple and Continuous
Our lives

17. 2. - Present tenses exam

Užívám přítomné časy a hovořím pomocí nich
Mluvím o různých fázích života

NĚMECKÝ JAZYK
T25

Einheit 7 - Bei uns zu Hause
Předložky se 3.a 4. pádem Použiju předložky se 3.a 4.pádem v krátkých větách.

PŘÍRODOPIS
T25

Svalová soustava
+

Oběhová soustava

Seznámím se s fungováním kostry a svalů a se soustavou
oběhovou, která svaly vyživuje

DĚJEPIS
T25

Rusko v 17. a 18. století
15. 2. Habsburkové a Třicetiletá válka

Dozvídám se, co se v hrubých obrysech dělo v Rusku v 17. a
18. století

ZEMĚPIS
T25 ČR - slepá mapa - povrch, vodstvo

FYZIKA
T25

TEST - kmitání, vlnění

CHEMIE
T25

Dvouprvkové sloučeniny
- halogenidy a oxidy

Poznáme Dvouprvkové sloučeniny

Poznám jejich vlastnosti, využití a způsoby výroby.



VÝCHOVY
T25

Hv:
Písničkáři. Karel Kryl, J. Nohavica, R. Křesťan a další.
Nácvik dvojhlasu.

Písničky písničkářů.
Pokouším se “udržet si” svůj hlas v rámci zpěvu dvojhlasu.

INFORMACE PRO RODIČE
T25


