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TŘÍDA 8.A

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl a co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T33

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

Zopakuji si a určuji větné členy, slovní druhy a mluvnické
kategorie.
PP - 2. část: pondělí 11. 4. - společný větný rozbor -
zdůvodnění jevů.
Seznamuji se způsoby a postupy tvorby životopisu.
Umím správně používat cizí slova, poznávám jejich významy.

MATEMATIKA
(Němcová)

T33
lineární rovnice-slovní úlohy umím řešit lineární rovnice

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T33

Easter
Popíšu Velikonoce..

ANGLICKÝ JAZYK
T33

(Voborník)

Past continuous
Collocations

Připomenu si použití minulého času průběhového
Ustálené fráze

ANGLICKÝ JAZYK
T33

(Kolbaba)

Our Future
Will and be Going to in use

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



NĚMECKÝ JAZYK
T33

Ostern
Pojmenuju symboly a zvyky Velikonoc.

PŘÍRODOPIS
T33

Prázdniny
pojmenuje orgány soustavy trávicí,
vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
vysvětlí fyziologii a význam trávení

DĚJEPIS
T33

Průmyslová revoluce
12. 4. - Velká francouzská revoluce a doba vlády

Napoleona Bonaparta

Dozvídám se o změnách ve způsobu života díky
technologickému pokroku

ZEMĚPIS
T33 ČR - ochrana přírody a životní prostředí

FYZIKA
T33 Opakování a TEST - Elektrický náboj, proud, napětí, Ohmův

zákon a elektrický odpor

CHEMIE
T33 Opakování na písemku:

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

Hv: Seznamuji se s obdobím gotiky a renesance, představiteli a jejich



VÝCHOVY
T32

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

díly.
Pokouším se “udržet si” svůj hlas v rámci zpěvu dvojhlasu. Pokouším
se zazpívat kánon.

INFORMACE PRO RODIČE
T33

14 - 18.4. - velikonoční prázdniny

Po Velikonočních proběhnou třídní schůzky ve třech.


