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TŘÍDA VIII.A

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsem splnil/a, když...

ČESKÝ JAZYK
(Drábková)

T5

Opakování ze 7. ročníku - slovotvorný rozbor.

Opakování - významové vztahy mezi slovy, slova s
časovým příznakem. Práce se SSČ.

Práce s textem.

Sloh - charakteristika lit.postavy.

Umím pracovat s pojmy: slovo základové, slovo
odvozené, slovotvorný základ, slovotv. prostředek,
hlásková změna.

Pracuji s pojmy: synonyma, antonyma, homonyma,
archaismy, historismy, neologismy.

Čtu s porozuměním, rozvíjím svou čtenářskou
gramotnost.

Seznámím se s tímto slohovým útvarem.

ANGLICKÝ JAZYK
(Dvořák)

T2

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T5

Unit 5: A famous rapper
str. 98-99

Vytvořím životopis vymyšlené osoby. Použiju minulý čas
pro popis života člověka, znám potřebná slovesa i jejich
minulý čas. (get married, move…)

ANGLICKÝ JAZYK
(Křístelová)

T2



NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T5

Einheit 5: Hobbys

Was machst du gern, lieber, am liebsten?
Vyprávím, co dělám rád, raději a nejraději.

NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T5

Hobbys, Freizeit, Freunde -
W-Fragen: Wie, Was, Woher,

Steigerung: gern, lieber, am liebsten

➔ Tvořím krátké věty s novou slovní zásobou a
používám v nich také gern, lieber nebo am
liebsten.

MATEMATIKA
(Němcová)

T5

opakování učiva 7. ročníku-procenta
Nové učivo- mocniny

Vypočítám ve skupině nebo sám zadané příklady.

PŘÍRODOPIS
(Jana Stará)

T5

Savci Placentálové - str. 14-17

CHEMIE
(Madaraszová)

T2

Látky a tělesa, Skupenství,Druhy látek, Směsi -
test

ZEMĚPIS
(Burian)

T5
Evropa - poloha, přírodní, politické a hospodářské
poměry.

FYZIKA
(Doležel)

T5
PO - TEST - Práce a výkon

ST - Energie



INFORMATIKA
(Šebesta)

T3

Video Holka z Instagramu
Automatizace - vyhledávání informací na internetu

Zpracuji v dokumentu jedno téma/přístroj/práci na
téma automatizace

DĚJEPIS
(Burian)

T5

Osvícenství.

VÝCHOVY
T4

Hudební výchova -  představení se, seznámení se s
třídou, kdo na co hraje a jak umí zpívat.

Pracovní činnosti - druhy jablek, moštování

Seznámení se s žáky

Nasbírám bedýnku jablek a zkusím si moštování

Jiná sdělení
T5


