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VIII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T14

6. 12.  způsoby obohacování slovní
zásoby

Slova přejatá: pravopis a výslovnost

Čtení s porozuměním

Seznamuji se s pravopisem a výslovností cizích
slov. Mým hlavním cílem je umět pracovat s IJP
(ASCS, SSČ, SCS).

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

ANGLICKÝ JAZYK
T14

(Laušmanová)

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

Popíšu svoje schopnosti a vlastnosti.

ANGLICKÝ JAZYK
T14

(Kristelová)

Christmas literature I can read a text and summarize the main points.

ANGLICKÝ JAZYK
T14

(Dvořák)

Test: Past Simple test

NĚMECKÝ JAZYK
T14

(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, německy mluvící
země.

NĚMECKÝ JAZYK
T14

(Klepárníková)

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

pro objednávání jídel a nápojů.

MATEMATIKA
T14

(Němcová)
PO- test- úprava

matematických výrazů

Úprava matematických výrazů podle vzorců Zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

PŘÍRODOPIS
T14

(Stará)

Savci - placentálové, hmyzožravci

ZEMĚPIS
T14

(Burian)

Příprava prezentací - Evropa.

FYZIKA
T14

Parní turbína, tepelné motory

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

PRACOVNÍ ČINNOSTI
T14

Dobrovolné - dones trochu těsta na perníčky
(na jeden plech), kromě pečení bude degustace
- každý recept je originál, tak ať máme co
ochutnávat:-)

Mám upečené perníčky.

JINÁ
SDĚLENÍ

14

Milí rodiče a žáci,
ve čtvrtek 8. 12. je ředitelské volno, v pátek 9. 12. nás čeká dlouho očekávaná návštěva vily
Tugendhat a brněnských vánočních trhů. Budeme odjíždět z Deblína v brzkých ranních hodinách,
návrat kolem 14:00, prosím o odhlášení obědů. Návratku dostanou žáci v pondělí.

Pohodový druhý adventní týden!:-)


