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TŘÍDA VIII.A

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

ČESKÝ JAZYK
(Drábková)

T11

Pondělí: OSV - příprava na úterní divadelní
představení.

Úterý: divad.předst.: V+W Divadelní revue
https://www.zustisnov.cz/vw-divadelni-revue.

Středa: rozbor divadelního představení,
pravopis - skupina bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně.

Nepůjdu do školy, ale pojedu do Tišnova  na divadelní
představení :-)

ANGLICKÝ JAZYK
(Dvořák)

T11

Past simple - negatives

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T11

Unit 1: Be creative!
str.24-26

Pojmenuju tvůrčí činnosti a volnočasové aktivity.
Popíšu svůj volný čas.

ANGLICKÝ JAZYK
(Křístelová)

T2

NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T11

Einheit 6
Was möchtest du? Seznámím se s podmiňovacím tvarem slovesa ,,mögen”.

Sdělím, co bych chtěl na jídlo.



NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T10

Jídlo a pití, lekce 6.
Co rád jíš nebo piješ?
Co se snídá u nás i sousedů.

➔ Ich mag,  Ich esse gern, Ich trinke gern,
…tvořím věty tohoto typu.

➔ Rozšiřuji si aktivně slovní zásobu - řeknu, co je
zvykem snídat v různých zemích.

MATEMATIKA
(Němcová)

T10

Mocniny, odmocniny Zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

PŘÍRODOPIS
(Jana Stará)

T11

Odpadá

CHEMIE
(Madaraszová)

T2

Částicové složení hmoty, atomy a molekuly
Středa - písemka! na Metody dělení směsi

Žák pozná, kterou metodu má použít na dělení směsi
dvou látek, umí popsat filtrační a destilační aparaturu,
zná látky schopné sublimace, vyjmenuje použití metod
a příklady v  běžném životě.

ZEMĚPIS
(Burian)

T11
Evropa - poloha, přírodní, politické a hospodářské
poměry.

FYZIKA
(Doležel)

T11
Po - opakování - Jednoduché stroje

St - TEST - Jednoduché stroje



INFORMATIKA
(Šebesta)

T11

Dopracování úkolů z minulých hodin
Kdo má hotovo - Virtuální realita, Roboti Edison

mám hotové video o interaktivní tabuli a
prezentaci o automatizaci

DĚJEPIS
(Burian)

T11

Velká francouzská revoluce.

Test - VFR (předrevoluční Francie, finanční krize,
vítězství třetího stavu)

VÝCHOVY
T4

Píseň Kde ty kytky jsou

Pracovní činnosti - druhy jablek, moštování

Přečíst si text

Nasbírám bedýnku jablek a zkusím si moštování

Jiná sdělení
T11

V rámci akcí školního parlamentu bude probíhat prodej dárkových předmětů (magnetky, propisky, baterky
a hlavolam), a to ve dnech  14.11.-16.11. ve vestibulu školy. Vždy o velké přestávce u parlamenťáků.


