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TŘÍDA 9.B

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsme splnil(a) když…

ČESKÝ JAZYK
(Hortová)

T3

Mluvnice: Opakování učiva z 8. ročníku

Sloh: Mluvní cvičení

Práce s textem

Zopakuji si nejdůležitější pojmy z předchozího ročníku.

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)

T3

Opakování z 8. třídy Vypočítám ve skupině nebo sám zadané příklady.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T3

Unit 6: What´s up?
str. 69 - 71

Dávám rady pomocí slovesa SHOULD.
Použiju slovesa must, mustn´t , don´t have to.
Popisuju školní pravidla.

ANGLICKÝ JAZYK
(Dvořák)

T3

Pronunciation I'll be able to distinguish between various English phonemes.



ANGLICKÝ JAZYK
(Krístelová)

T3

Seznámení se a představení
Opakování (past simple/past continuous)

I can identify the past tenses in a text. I can storytell
using the past tense.

NĚMECKÝ JAZYK
(Walsbergerová)

T3

Seznámení se s novou lekcí - meine Schulwoche

und Freizeit.

Opakování - Wiederholung

➔ Seznamuji se s výslovností nové slovní zásoby
➔ Tvořím krátké věty k tématu nové lekce

NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T3

Einheit 9: Meine Woche
Vyprávím o tom, co dělám každý den v týdnu.

PŘÍRODOPIS
(Stará)

T3

Opakování

DĚJEPIS
(Dvořák)

T3

Cesta k 1. světové válce Rozumím souvislostem, které vedly k 1. světové válce

ZEMĚPIS
(Doležel)

T3
Opakování učiva 8. ročníku
Evropa - slepá mapa + TEST

FYZIKA
(Doležel)

T3

Elektromagnetismus -
působení magnetického pole na vodič



OBČANSKÁ VÝCHOVA
(Štěpánová)

T2

Komunální volby Orientuji se v základních pojmech a systému voleb

CHEMIE
(Zálešák)

T3

Energetika a zdroje energie

INFORMATIKA
(Šebesta)

T3

Osnovy IVT
Můj školní životopis

Anketa - co chci dělat v IVT
Ročníkové projekty

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

DALŠÍ VÝCHOVY

T3

INFORMACE PRO RODIČE
T3

Milí rodiče,

v tomto týdnu by již mělo být vše v zajetých kolejích a doufejme bez zmatků a nepředvídaných změn.
Velmi si cením vaší trpělivosti a spolupráce.

V tomto týdnu budeme vybírat peníze za učební pomůcky, které koupila škola. Částka činí 750,- Kč
Jedná se o papíry (tvrdé, měkké) a prac. sešity, které již žáci dostali (M+ČJ).

V případě jakýchkoliv dotazů se na mne neváhejte obrátit.

Pohodový týden vám přejí

Veronika Pavlíčková a Nina Kolegarová




