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TŘÍDA VIII.A

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

ČESKÝ JAZYK
(Drábková)

T14

úterý 6.12. přijímačky z Čj
nanečisto

(2. a 3. vyuč. hodina)

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

Vypravování.

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

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

Seznámím se s tímto slohovým útvarem.

Rozvíjím svou čtenářskou gramotnost, orientuji se v
textu, hledám chyby v textu. VYZKOUŠÍM SI
PŘIJÍMAČKY Z ČJ NANEČISTO - V DALŠÍCH
HODINÁCH BUDEME JEDNOTLIVÉ ÚKOLY
ROZEBÍRAT.

ANGLICKÝ JAZYK
(Dvořák)

T13

Past simple - test

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T14

Unit 1D: Our culture blog
str. 32-36

Popíšu svoje schopnosti a vlastnosti.

ANGLICKÝ JAZYK
(Křístelová)

T2



NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T14

Einheit 6
Meine Speisekarte Vytvořím svůj vlastní jídelní lístek. Používám fráze pro

objednávání jídel a nápojů.

NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T14

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 německy mluvící
země.

MATEMATIKA
T14

(Němcová)
PO- test- úprava matematických

výrazů

Úprava matematických výrazů podle vzorců
Upravím matematické výrazy podle vzorců sám nebo
ve skupině

PŘÍRODOPIS
(Jana Stará)

T14

Začínáme s biologií člověka

CHEMIE
(Madaraszová)

T2

Atomy a molekuly
Periodická soustava prvků

ZEMĚPIS
(Burian)

T14
Příprava prezentací - Evropa.



FYZIKA
(Doležel)

T14
PO- TEST - Teplo, 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)

T14

Velká francouzská revoluce.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T4

Píseň Kde ty kytky jsou Přečíst si text

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Jiná sdělení
T14


