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TŘÍDA 9.A

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl a co budu mít uděláno

ČESKÝ JAZYK
(Hortová)

T4

Mluvnice: Způsoby obohacování slovní zásoby, práce
s Internetovou jazykovou příručkou a ASCS

Sloh: Mluvní cvičení

Práce s textem

Znám způsoby obohacování české slovní zásoby, uvedu
příklady.
Vyzkouším si práci s IJP a ASCS, vyhledám příslušné cizí
slovo a nahradím ho českým ekvivalentem, učím se
rozeznat, z jakého jazyku pochází.

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

Zdokonaluji svou práci s nejrůznějšími texty nejen k PZ,
rozvíjím svou čtenářskou gramotnost.

Znám své přihlašovací údaje na umimeto!

MATEMATIKA
(Němcová)

T4
Opakování učiva z 8. ročníku-matematické výrazy

Vypočítám ve skupině nebo sám zadané příklady.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T4

Unit 6C: Ashley´s camera
str. 72-73 Vyprávím vlastními slovy příběh ze str. 72.

Použiju frázová slovesa (str. 73).



ANGLICKÝ JAZYK
T4

(Křístelová)

Unit 4: Cities Students will be able to make arrangements.

ANGLICKÝ JAZYK
T4

(Dvořák)

Unit 4: Reading - The Tailor of Swaffham

NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T4

Meine Woche - nová slovní zásoba, názvy předmětů ve
škole

Tvoření vět s časovým údajem.

W-Fragen: Was?, Wie?, Welche?, Wann?, Wo?, Wer?

➔ Tvořím krátké věty a otázky k tématu nové lekce.
➔ Seznámím se s německými názvy pro školní předměty

PŘÍRODOPIS
(Stará)

T4

Státní svátek Využijte čas na přípravu referátů

DĚJEPIS
(Burian)

T4

Poválečné uspořádání světa.

ZEMĚPIS
(Doležel)

T4
ÚT - TEST - Opakování učiva 8. ročníku

Evropa - slepá mapa + TEST



FYZIKA
(Doležel)

T4

Magnetická a elektromagnetická indukce

CHEMIE
(Zálešák)

T1

IVT
(Šebesta)

T3

Bezpečnost na internetu
Video Holka z Instagramu

Se aktivně zapojím do diskuze, budu sdílet své zkušenosti nebo
popíšu, co jsem slyšel(a) za aktuální hrozby

VÝCHOVY
T4

INFORMACE PRO RODIČE
T4 Vybíráme 750 ,- Kč za žáka na učební pomůcky.

Středa 28.9. - státní svátek
Pátek 30.9. - Sportovní den


