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TŘÍDA VIII.A

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

ČESKÝ JAZYK
(Drábková)

T29

Věta jednoduchá a souvětí.

Druhy vedlejších vět.

Sloh: vypravování

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

Zopakuji si větnou skladbu.

Pomocí vedl.vět se naučím psát čárky v textu.

Napíšu slohovou práci na zadané téma.

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)

T29

Unit 3D: Our traditions
str.64-67

Popíšu české svátky a zvyky.

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)

T29

Einheit 8: Kleidung und Mode
Wie findest du…? Ich finde… Popíšu oblečení, které mám na sobě. Používám sloveso

finden ve spojení s hodnocením oblečení.



NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T2?

Das Kleidung - nová lekce, nová slovní zásoba

Sloveso finden - význam a používání i časování,
příslovce pro vyjádření obdivu nebo opaku.

➔ Vyhledám i se členem slovíčka pro to, co mám na
sobě, zapíšu  je správně a učím se je vyslovovat.

➔ Používám sloveso finden ve spojení s hodnocením
oblečení.

MATEMATIKA
T26

(Němcová)

Lineární rovnice a slovní úlohy řešené
rovnicemi
Opakování geometrie

Řeším příklady  sám nebo ve skupině

PŘÍRODOPIS
(Jana Stará)

T29

Biologie člověka Krev, srdce (na začátku hodiny - opakování z minulé
hodiny - písemně, ústně nebo prací ve skupinách), mízní
soustava

CHEMIE
(Madaraszová)

T2

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

ZEMĚPIS
(Burian)

T29
Česká republika - úvod.

FYZIKA
(Doležel)

T29
Infrazvuk a ultrazvuk

INFORMATIKA
(Šebesta)

T15

Práce v Canva - vánoční přání
Virtuální realita ve dvojicích

mám hotové kvalitní přání, odeslané rodičům



DĚJEPIS
(Burian)

T29

Císařství Napoleona I.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T4

Melodické bicí nástroje Marimba, xylofon, vibrafon

Jiná sdělení
T29


