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TŘÍDA 8.A

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl a co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
T41

Mluvnice:
Jazyk, vrstvy jazyka. Slovanské jazyky. Souhrnné
opakování.
Závěrečná písemná práce - kdo nepsal, opravy…
závěrečný rozbor PP.
Sloh:
Schéma, diagram… - kompetence k učení.
Literatura:
Rozdělení do slohových období - klasicismus,
romantismus.

Seznamuji se s vrstvami jazyka, slovanskýni jazyky.
Procvičuji pravopis i větný rozbor - souhrnné opakování.

Seznamuji se s dalšími slohovými útvary, učím se s nimi
pracovat. Posiluji logické myšlení.

Poznávám, seznamuji se se slohovým obdobím, klasicismus,
romantismus, jejich vznikem a významem, typickými rysy a
představiteli.

MATEMATIKA
(Němcová)

T41

základy statistiky-četnost, relativní četnost, grafy seznámí se se základy statistiky-četnost, relativní četnost,
grafy

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T41

Unit 5: Revision
str.66-67

test Unit : čtvrtek 9.6. Použiju předpřítomný čas. Napíšu o slavné osobnosti.



ANGLICKÝ JAZYK
T40

(Voborník)

My favourite….  - speaking, useful phrases Připomenu si běžné užívané fráze v AJ, pokusím se je použít v
praxi.

ANGLICKÝ JAZYK
T40

(Špinarová)

Unit 3 - test (Natural disasters, Collocations, House, Past
Simple x Past Continuous)

Unit 4 - Cities and travelling

Test - lekce 3 (úterý 31. 5.)
Lekce 4 - Města a cestování

NĚMECKÝ JAZYK
T41

Einheit 8 Kleidung und Mode
Test Ověřuji své znalosti v testu.

PŘÍRODOPIS
T41

Vnímání okolí
pojmenuji orgány soustavy,
vysvětlím funkci jednotlivých orgánů
vysvětlím fyziologii a význam dané soustavy

DĚJEPIS
T40

Test (bez romantismu)
Viktoriánská Anglie

Přejedem kanál a mrkneme se, jak tyto bouřlivé časy
prožívalo  Britské Impérium

ZEMĚPIS
T41 PO - ČR - doprava

ČT - TEST - doprava a cestovní ruch



FYZIKA
T41

PO - opakování-
ÚT - TEST -výkon, elektrická energie a její výroba

Prezentace elektrické spotřebiče

CHEMIE
T41

Tříprvkové sloučeniny Poznáme, jak se od sebe liší kyseliny a hydroxidy

VÝCHOVY
T41

Hv:
Písničky na prázdniny.
Projekt: Hudba, která mě oslovila.

Naučím se nové písničky.
Připravím si prezentaci o hudbě, která se mi líbí.

INFORMACE PRO RODIČE
T41

ČT - 10:20 - FOCENÍ

V termínu 14-16. 6. jedeme na školní výlet do Jedovnic.

Na výlet vybíráme 1200,- Kč.

Cena zahrnuje - dopravu, ubytování, polopenzi, vstup do jeskyní

Podrobnější popis výletu bude ještě odeslán zprávou edookitem před výletem.


