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VIII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T4

Mluvnice: Slovo a sousloví

Sloh: Mluvní cvičení

Práce s textem

Znám a vysvětlím následující pojmy, uvedu jejich
příklad:
slovo

- jednoznačné x mnohoznačné
- synonymum, homonymum a antonymum
- slovo neutrální a citově zabarvené

V pátek mám s sebou ve škole přichystané a
nacvičené mluvní cvičení, které splňuje zadaná
kritéria. - platí pouze když se nebude konat
olympiáda

Zdokonaluji svou práci s nejrůznějšími texty,
rozvíjím svou čtenářskou gramotnost.

ANGLICKÝ JAZYK
T4

(Laušmanová)

Unit 5D: Film star challenge
str. 96-9

Tvořím otázky v minulém čase.
Popíšu životopis hvězdy.

ANGLICKÝ JAZYK
T3

(Kristelová)

Past actions pg 44-47 I can speak about my past actions.



ANGLICKÝ JAZYK
T4

(Dvořák)

Unit 4: NYC, places in town, holiday

NĚMECKÝ JAZYK
T4

(Walsbergerová)

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.

NĚMECKÝ JAZYK
T4

(Klepárníková)

Einheit 5: Hobbys

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

MATEMATIKA
T4

(Němcová)

Opakování učiva ze 7. ročníku-procenta Vypočítám ve skupině nebo sám zadané příklady.

PŘÍRODOPIS
T4

(Stará)

BOTANIKA Části těla rostlin - kořen, stonek, list, referáty

ZEMĚPIS
T3

(Burian)

Evropa - poloha, přírodní, politické a
hospodářské poměry.

FYZIKA
T4

ÚT - TEST - Práce a výkon

DĚJEPIS
T4

(Dvořák)

Baroko, jeho projevy a cesta k osvícenství



CHEMIE
T3

Látky a tělesa, Skupenství, Druhy látek,
Směsi

INFORMATIKA
T3

Osnovy IVT
Můj školní životopis
Anketa - co chci dělat v IVT

Budeme rozumět tomu, co budeme/chceme v tomto
roce dělat v IVT.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T2

(Jirásek)

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

JINÁ
SDĚLENÍ

4

Milí rodiče a žáci,

ve středu 28. 9. je státní svátek,
!!!! pozor změna, ve čtvrtek třída nevyráží na moštování do Předklášteří, učíte se dle rozvrhu.

V pátek probíhá, v případě příznivého počasí (bez deště), sportovní olympiáda 2. stupně na
venkovním hřišti, sejdeme se v 8:25 ve třídě, konec 13:40. Přijďte ve sportovním oblečení, jestliže se
olympiáda den předem zruší, napíši přes whatsapp.

Dále vybíráme třídní fond + 285,- za PS a výtvarné potřeby, děkujeme :-). Můžete zaplatit také na
účet školy: 213 547 755/0600, do poznámky uveďte jméno a třídu.

Pěkný týden!


