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

ČESKÝ JAZYK
T5

příští týden písemná práce na
opakování

Mluvnice: Slovo a sousloví - shrnutí

Způsoby obohacování slovní zásoby

Práce s textem

Sloh: Mluvní cvičení - tento týden je VV

Znám a vysvětlím následující pojmy, uvedu jejich
příklad:
slovo

- jednoznačné x mnohoznačné
- synonymum, homonymum a antonymum
- slovo neutrální a citově zabarvené

Seznamuji se způsoby obohacování české slovní
zásoby.

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

ANGLICKÝ JAZYK
T5

(Laušmanová)

Unit 5: A famous rapper
str. 98-99

Vytvořím životopis vymyšlené osoby. Použiju minulý
čas pro popis života člověka, znám potřebná slovesa i
jejich minulý čas. (get married, move…)

ANGLICKÝ JAZYK
T3

(Kristelová)

Unit 2D pg 48-49 I can retell a story



ANGLICKÝ JAZYK
T4

(Dvořák)

Unit 4: NYC, places in town, holiday

NĚMECKÝ JAZYK
T5

(Walsbergerová)

Hobbys, Freizeit, Freunde -
W-Fragen: Wie, Was, Woher,

Steigerung: gern, lieber, am liebsten

➔ Tvořím krátké věty s novou slovní zásobou a
používám v nich také gern, lieber nebo am
liebsten.

NĚMECKÝ JAZYK
T5

(Klepárníková)

Einheit 5: Hobbys

Was machst du gern, lieber, am liebsten?
Vyprávím, co dělám rád, raději a nejraději.

MATEMATIKA
T4

(Němcová)

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

PŘÍRODOPIS
T5

(Stará)

BOTANIKA Části těla rostlin - kořen, stonek, list, květ, plod
referáty

ZEMĚPIS
T3

(Burian)

Evropa - poloha, přírodní, politické a
hospodářské poměry.

FYZIKA
T5

Energie polohová a pohybová

DĚJEPIS
T4

(Dvořák)

Baroko, jeho projevy a cesta k osvícenství



CHEMIE
T3

Látky a tělesa, Skupenství, Druhy látek,
Směsi - test

INFORMATIKA
T5

Strojírenský Veletrh pro přihlášené žáky
Automatizace - vyhledávání informací na

internetu

Zpracuji v dokumentu jedno téma/přístroj/práci
na téma automatizace

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T2

(Jirásek)

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

JINÁ
SDĚLENÍ

5

Milí rodiče a žáci,
předně chci poděkovat všem 9 (jen) bojovníkům, kteří se v pátek zúčastnili sportovního dne a
reprezentovali naši třídu, byli jste úžasní!
Tento týden, v úterý 4. 10., navštíví přihlášení zájemci Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně,
info šlo edookitem. Jinak nás žádná významnější událost tento týden nečeká.

Přeji všem pohodový týden :-)


