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TŘÍDA 8.A

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl a co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T32

Mluvnice:
Čtvrtletní PP: větný rozbor.
Sloh:
Charakteristika - životopis, curriculum vitae. Průvodní
dopis.
Rozšíření slovní zásoby - cizí slova a jejich významy.
Literatura:
Středověká literatura, renesance.

Zopakuji si a určuji větné členy, slovní druhy a mluvnické
kategorie.
PP - 2. část: pondělí 4. 4. - větný rozbor.
Seznamuji se způsoby a postupy tvorby životopisu.
Umím správně používat cizí slova, poznávám jejich významy.
Seznamuji se s významnými díly středověku a představiteli
této epochy: renesance - základní rysy.

MATEMATIKA
(Němcová)

T32
lineární rovnice-slovní úlohy umím řešit lineární rovnice

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T32

Unit 4:
reading: The tailor of Swaffham

složeniny s body/thing
str.49-51

Převyprávím příběh z učebnice. (The tailor of
Swaffham). Použiju složeniny s body/thing (somebody…)

ANGLICKÝ JAZYK
T32

(Voborník)

Revision - future simple, in x on x at with places
Test - in x on x at

ANGLICKÝ JAZYK
T32

Future Diskutuji o budoucnosti, svých plánech i o tom, co se možná
stane



(Kolbaba) 7. 4. Unit 1 Final test

NĚMECKÝ JAZYK
T32

Einheit 8 Kleidung und Mode
Popíšu své oblečení. Mluvím o módě.

PŘÍRODOPIS
T32

opakování: trávicí soustava
pojmenuje orgány soustavy trávicí,
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
vysvětlí fyziologii a význam trávení

DĚJEPIS
T32

Napoleon Bonaparte
Průmyslová revoluce

Dozvídám se o Napoleonových výbojích, co zapříčinily i
změnách ve způsobu života díky technologickému pokroku

ZEMĚPIS
T32 ČR - půdy - pdosféra

Ochrana ŽP

FYZIKA
T32 Ohmův zákon a elektrický odpor

CHEMIE
T32

í
hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku

ve správných souvislostech používáme pojmy: složka roztoku,
rozpuštěná látka, rozpouštědlo, rozpustnost, koncentrovaný,

ředěný, nasycený, nenasycený
vypočítáme složení roztoku (hmotnostní zlomek) a připravíme

roztok o požadovaném složení



VÝCHOVY
T32

Hv:
Gotika a renesance v hudbě - charakteristika,
představitelé, díla, hudební nástroje.
Nácvik dvojhlasu, trojhlasu, kánon.

Seznamuji se s obdobím gotiky a renesance, představiteli a jejich
díly.
Pokouším se “udržet si” svůj hlas v rámci zpěvu dvojhlasu. Pokouším
se zazpívat kánon.

INFORMACE PRO RODIČE
T32


