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VIII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T13

příští týden test na způsoby
obohacování slovní zásoby

Způsoby obohacování slovní zásoby

Čtení s porozuměním

V pátek bude český jazyk :)

Bezpečně ovládám všechny způsoby, uvedu příklady
a popíšu postup toho, jak bylo české slovo utvořené.

Prohlubuji svoji čtenářskou gramotnost, pracuji
nejen s texty k PZ.

ANGLICKÝ JAZYK
T13

(Laušmanová)

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

Popíšu charakter člověka.

ANGLICKÝ JAZYK
T12

(Kristelová)

Unit 3 - Traditions in the UK and
Thanksgiving

I can describe different celebrations around the UK
and the world. I can use vocabulary from the unit to
describe the Thanksgiving holiday.

ANGLICKÝ JAZYK
T13

(Dvořák)

Test: Past Simple

NĚMECKÝ JAZYK
T13

(Walsbergerová)

Lekce 6.
Im Geschäft  - aktivita hra na obchod

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

➔ Používám známé i nové fráze.



Typická jídla v německy mluvících zemích -
sestavení jídelního lístku

➔ Vyhledám a napíšu názvy jídel v různých
restauračních zařízeních.

NĚMECKÝ JAZYK
T13

(Klepárníková)

Einheit 6
Im Geschäft Hra na obchod. Procvičuju fráze během

nakupování. Konverzuji jako prodavač a zákazník.

MATEMATIKA
T13

(Němcová)

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

PŘÍRODOPIS
T13

(Stará)

Savci - vejcorodí

ZEMĚPIS
T13

(Burian)

Příprava prezentací - Evropa.

Test - Evropa.

FYZIKA
T13

Kalorimetrická rovnice
Šíření tepla

DĚJEPIS
T13

(Dvořák)

Baroko



CHEMIE
T6

Atomy a molekuly
Periodická soustava prvků

INFORMATIKA
T13

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

Edison

mám hotové video o interaktivní tabuli a
prezentaci o automatizaci

HUDEBNÍ VÝCHOVA

JINÁ
SDĚLENÍ

13

Milí rodiče,
čekají nás poslední triády, a to 28. 11. Ráda jsem Vás opět viděla :).

Ve čtvrtek 1. 12. budou zájemci psát 4. a 5. vyučovací hodinu olympiádu z českého jazyka.
Promyslete, v pondělí budu zjišťovat zájemce :).

Krásný první adventní týden všem!:)


