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TŘÍDA VIII.A

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

ČESKÝ JAZYK
(Drábková)

T25

Základní a rozvíjející větné členy.

Sloh: výtah a klíčová slova

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

Zopakuji si větnou skladbu.

V textu umím najít klíčová slova. Jsem schopen shrnout
text pomocí stručných výpisků.

PROCHÁZENÍ JEDNOTLIVÝCH ÚKOLŮ Z PŘIJÍMAČEK
NANEČISTO. Rozvíjím svou čtenářskou gramotnost,
orientuji se v textu, hledám chyby v textu.

ANGLICKÝ JAZYK
(Dvořák)

T25

Unit 4: Past simple, Places Around Town,
Writing a Postcard, Group Project

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T25

Unit 2: minulé časy
Str. 52-55

Používám oba minulé časy (prostý a průběhový).
Popíšu děj knihy.

ANGLICKÝ JAZYK
(Křístelová)

T23

Unit 4 - The Pelican State -
Let’s go  on a trip pg 78-80

I will be able to give advice. I will plan a trip.



NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T25

Einheit 7 Přivlastňovací zájmena
Vazba ,,man” Popíšu svůj vysněný pokoj. Opakuji přivlastňovací

zájmena a používám je ve třetím pádě (in meinem
Zimmer….) Upevňuji vazbu ,,man” ve větách.

NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T25

Místnosti v domě, bytě -  slovní zásoba -
opakování, spojení se slovesy, přivlastňovací
zájmena.
Vazba s man a použití ve větách

➔ Používám třetí pád s předložkou a zájmenem
➔ Píšu věty a maluji dle zadání.

MATEMATIKA
T24

(Němcová)

Lineární rovnice a slovní úlohy řešené
rovnicemi Řeším příklady  sám nebo ve skupině

PŘÍRODOPIS
(Jana Stará)

T24

Biologie člověka Trénujeme znalost svalů

CHEMIE
(Madaraszová)

T2

V pondělí Test na vodík, kyslík, dusík a uhlík
Kovy

ZEMĚPIS
(Burian)

T25

Test - Jižní a Střední Evropa.

Česká republika - úvod.



FYZIKA
(Doležel)

T25
Vlnění - podélné a příčné

INFORMATIKA
(Šebesta)

T15

Práce v Canva - vánoční přání
Virtuální realita ve dvojicích

mám hotové kvalitní přání, odeslané rodičům

DĚJEPIS
(Burian)

T25

Velká francouzská revoluce - konzulát.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T4 Tance Nauč se rytmický model sedmi tanců a poznej je podle

poslechu.

Jiná sdělení
T25


