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TŘÍDA VIII.A

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

ČESKÝ JAZYK
(Drábková)

T13

čtvrtek 1.12. Olympiáda z ČJ
(3. a 4. vyuč. hodina)

Pravopis: i/y v koncovkách podstatných a
přídavných jmen.

Literární druhy a žánry.

Práce s textem - čtení s porozuměním - příprava
na přijímací zkoušky.

Procvičím si pravidla pravopisu v koncovkách podst. a
příd. jmen.

Zopakuji si jednotl. lit. druhy a žánry - skupinová práce
na posteru (přiřadím ukázky k jedn.dílům, vyhledám
informace na internetu apod.)

Rozvíjím svou čtenářskou gramotnost, orientuji se v
textu, hledám chyby v textu.

ANGLICKÝ JAZYK
(Dvořák)

T13

Past simple - test

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T13

Unit 1C: Meet famous artists!
str. 30-31
character features

Popíšu charakter člověka.

ANGLICKÝ JAZYK
(Křístelová)

T2



NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T13

Einheit 6
Im Geschäft Hra na obchod. Procvičuju fráze během nakupování.

Konverzuji jako prodavač a zákazník.

NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T13

Lekce 6.
Im Geschäft  - aktivita hra na obchod

Typická jídla v německy mluvících zemích -
sestavení jídelního lístku

➔ Vytvořím obchod s daným zbožím a zahraju si
na zákazníka i prodavače.

➔ Používám známé i nové fráze.
➔ Vyhledám a napíšu názvy jídel v různých

restauračních zařízeních.

MATEMATIKA
(Němcová)

T13

Úprava matematických výrazů - násobení
Zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

PŘÍRODOPIS
(Jana Stará)

T13

Savci - primáti, chování savců, krátké písemné nebo
ústní opakování)

CHEMIE
(Madaraszová)

T2

Atomy a molekuly
Periodická soustava prvků

ZEMĚPIS
(Burian)

T13

Evropa - test.

Příprava prezentací - Evropa.



FYZIKA
(Doležel)

T13
Kalorimetrická rovnice

Šíření tepla

INFORMATIKA
(Šebesta)

T13

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

mám hotové video o interaktivní tabuli a
prezentaci o automatizaci

DĚJEPIS
(Burian)

T13

Velká francouzská revoluce.

VÝCHOVY
T4

Píseň Kde ty kytky jsou

Pracovní činnosti - druhy jablek, moštování

Přečíst si text

Nasbírám bedýnku jablek a zkusím si moštování

Jiná sdělení
T13


