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TŘÍDA 8.A

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl a co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T35

Mluvnice:
Rozbor čtvrtletní PP: větný rozbor. Souhrnné opakování.

Slovesa: třídy, vzory.
Sloh:
Charakteristika - životopis, curriculum vitae. Průvodní
dopis.
Rozšíření slovní zásoby - cizí slova a jejich významy.
Literatura:
Lidová slovesnost - rčení, přísloví, pranostiky… -
dokončení. Období renesance a humanismu

Zopakuji si a určuji větné členy, slovní druhy, mluvnické
kategorie.
PP - společný větný rozbor - zdůvodnění jevů.
Seznamuji se s mluvnickou kategorií sloves: třídou a vzory.
Seznamuji se způsoby a postupy tvorby životopisu. Pokusím
se napsat průvodní dopis.
Umím správně používat cizí slova, poznávám jejich významy.
Poznávám pranostiky, rčení, přísloví…, seznamuji se s jejich
vznikem a významem.
Seznamuji se s obdobím renesance a humanismu.

MATEMATIKA
(Němcová)

T36

geometrie- opakování + Pythagorova věta umím řešit úkoly pomocí Pythagorovy věty

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T36

Unit 4: dokončení a opakování
str.54-55

čtvrtek 5. 5. - test Unit 4

Ujasním si, co z lekce 4 zvládám a na čem potřebuju
pracovat.



ANGLICKÝ JAZYK
T36

(Voborník)

Past continuous x Past simple
Natural Disasters

Připomenu si použití minulého času průběhového
Dokážu rozlišit, kdy použít minulý průběhový a kdy prostý.

ANGLICKÝ JAZYK
T36

(Špinarová)

Meeting a new teacher
Setting goals for the end of the school year

I can talk about the past, present and future

Seznámím se s novou paní učitelkou
Dozvím se, co bych měl zvládnout do konce roku

Používám věty v minulém, přítomném a budoucím čase

NĚMECKÝ JAZYK
T36

Einheit 8 Kleidung und Mode
Vedlejší věty se spojkou ,,deshalb” Vytvořím a použiju vedlejší větu se spojkou ,,proto”.

PŘÍRODOPIS
T36

Živiny, energetická rovnováha
test z trávicí soustavy (zuby, sliny, enyzymy orgány)

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

DĚJEPIS
T35

Průmyslová revoluce Dozvídám se o změnách ve způsobu života díky
technologickému pokroku

ZEMĚPIS
T36 ČR - administrativní členění, obyvatelstvo

FYZIKA
T36 Zapojování rezistorů - sériově a paralelně



CHEMIE
T36

Složení a význam vzduchu

VÝCHOVY
T34

Hv:
Polyfonie.
Nácvik dvojhlasu, trojhlasu, kánon.
Orffovy hudební nástroje - bicí. Seznámení, hra na tyto
nástroje, rytmus.

Pokouším se “udržet si” svůj hlas v rámci zpěvu dvojhlasu.
Pokouším se zazpívat kánon.
Seznamuji se s bicími hudebními nástroji z Orffovy školy,
pokouším se na ně hrát, zaměřuji se na rytmus.

INFORMACE PRO RODIČE
T36

V úterý 3.5. se ve škole uskuteční fyzikální představení Údif  - 5. vyučovací hodinu.


