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

ČESKÝ JAZYK
T3

Mluvnice: Opakování učiva ze 7. ročníku
Sloh: Mluvní cvičení

Práce s textem

Zopakuji si nejdůležitější pojmy z předchozího
ročníku.

Zdokonaluji svou práci s nejrůznějšími texty,
rozvíjím svou čtenářskou gramotnost.

V pátek mám s sebou ve škole přichystané a
nacvičené mluvní cvičení, které splňuje zadaná
kritéria.

ANGLICKÝ JAZYK
T3

(Laušmanová)

Unit 5B+ C: A film review, a star´s biography
pages 92-95

Vyprávím o oblíbeném filmu.
Vytvořím životopis slavné osoby.
Použiju minulý čas.

ANGLICKÝ JAZYK
T3

(Kristelová)

Introductions, Unit 2 Fantastic Characters I can use personality adjectives to describe
characters. I can speak about past actions.

ANGLICKÝ JAZYK
T2

(Dvořák)

Pronunciation, minimal pairs Umím vyslovit æ, ð, θ.



NĚMECKÝ JAZYK
T3

(Walsbergerová)

Seznámení se s novou lekcí a slovní zásobou
- výslovnost

Opakování - Wiederholung

➔ Tvořím krátké věty s novou slovní zásobou

NĚMECKÝ JAZYK
T3

(Klepárníková)

Einheit 5: Hobbys
Vyprávím o svých koníčcích.

MATEMATIKA
T3

(Němcová)

Opakování učiva ze 7. ročníku Vypočítám ve skupině nebo sám zadané příklady.

PŘÍRODOPIS
T3

(Stará)

BOTANIKA Úvod, výtrusné rostliny

ZEMĚPIS
T3

(Burian)

Evropa - poloha, přírodní, politické a
hospodářské poměry.

FYZIKA
T3

Práce a výkon

DĚJEPIS
T1

(Dvořák)

CHEMIE
T3

Látky a tělesa, Skupenství, Druhy látek,
Směsi



INFORMATIKA
T3

Osnovy IVT
Můj školní životopis
Anketa - co chci dělat v IVT

Budeme rozumět tomu, co budeme/chceme v tomto
roce dělat v IVT.

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T2

(Jirásek)

Hudební výchova -  představení se,
seznámení se s třídou, kdo na co hraje a jak
umí zpívat

JINÁ
SDĚLENÍ

3

Milí rodiče a žáci,

tento týden nás čeká naše třídní přespávačka ve škole, a to ze čtvrtka (22. 9.) na pátek,
sejdeme se tu nejdříve v 17:00. V pondělí v OSV Vám rozdám papírek s informacemi a
poprosím Vás, rodiče, o písemný souhlas s touto akcí.

Dále vybíráme třídní fond + 285,- za PS a výtvarné potřeby, děkujeme :-).

Pěkný týden!


