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VIII. B

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

ČESKÝ JAZYK
T24

Mluvnice: slovesný rod a vid

Čtení s porozuměním

Rozeznávám druhy slovesného vidu a rodu, tvořím
vidové dvojice.

Trénuji k PZ.

ANGLICKÝ JAZYK
T24

(Laušmanová)

Unit 2: minulé časy
Str. 49-51

Používám oba minulé časy (prostý a průběhový).

ANGLICKÝ JAZYK
T24

(Kristelová)

Test: Animals
Leila’s visit pgs. 82-83

I will write an informal e-mail.

ANGLICKÝ JAZYK
T24

(Dvořák)

Unit 4 - Past simple, Places Around Town,
Writing a Postcard

NĚMECKÝ JAZYK
T24

(Walsbergerová)

Místnosti v domě, bytě -  slovní zásoba -
opakování, spojení se slovesy.

Vazba s man a použití ve větách

➔ Tvořím věty s man.
➔ Umístním předmět podle zadání
➔ Hodnotím svoji i práci ostatních - dávám

zpětnou vazbu.



NĚMECKÝ JAZYK
T24

(Klepárníková)

Einheit 7 Mein Traumzimmer
Přivlastňovací zájmena Popíšu svůj vysněný pokoj. Opakuji přivlastňovací

zájmena a používám je ve třetím pádě (in meinem
Zimmer….)

MATEMATIKA
T24

(Němcová)

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

PŘÍRODOPIS
T24

(Stará)

Biologie člověka Trénujeme znalost kostí v těle

ZEMĚPIS
T23

(Burian)

Prezentace - Evropa.

FYZIKA
T24

ÚT - opakování - Skupenské přeměny
ČT - TEST - Skupenské přeměny

DĚJEPIS
T22

(Dvořák)

Dějepis odpadá 😢

CHEMIE
T

Kovy

INFORMATIKA
T

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T22

Společenské tance Rytmický model, jak se tančí.



PRACOVNÍ ČINNOSTI
T

JINÁ
SDĚLENÍ

24

Milí žáci a rodiče,
v pondělí proběhne pro zájemce doučování z M od 15:00.

Ve středu, 15. 2., proběhnou další adaptační skupinky pro předškoláky - tentokrát na téma kniha.
Buďte prosím (Kačka s Lídou) ve škole už v 15:40, najděte paní učitelku Klímovou, ta Vám poví co a
jak.

Nezapomeňte, že jsme v pátek volili nové lidi na naše funkce ve třídě :-). Ve čtvrtek jde nově Dany S.
a Áďa na žákovský parlament.

Pěkný valentýnský týden! :)


