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TŘÍDA 9.B

PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsme splnil(a) když…

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 z 8. třídy . 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
(Dvořák)

T4

Unit 4, Reading: The Tailor of Swaffham

ANGLICKÝ JAZYK
(Krístelová)

T4

Unit 4: Definite/ Indefinite articles, reading comprehension I will write a summary of a short story

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

NĚMECKÝ JAZYK
(Klepárníková)

T4

Einheit 9: Meine Woche
Poznám školní předměty. Seznámím se s řadovými
číslovky.

PŘÍRODOPIS
(Stará)

T4

Státní svátek Využijte čas na přípravu referátů

DĚJEPIS
(Dvořák)

T4

První světová válka

ZEMĚPIS
(Doležel)

T4
Opakování učiva 8. ročníku
ČR - slepá mapa



FYZIKA
(Doležel)

T4

Magnetická a elektromagnetická indukce

OBČANSKÁ VÝCHOVA
(Štěpánová)

T4

Komunální volby Orientuji se v základních pojmech a systému voleb.

CHEMIE
(Zálešák)

T4

Energetika a zdroje energie

INFORMATIKA
(Šebesta)

T4

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

T4

INFORMACE PRO RODIČE
T4

Milí rodiče,

v tomto týdnu nás čekají volby do školního parlamentu. Zvolený zástupce bude mít parlament zapsán jako volitelný
předmět, který je pak nutno v případě absence řádně omluvit v Edookitu. Některé SŠ přidávají za účast v parlamentu či
jiných zájmových útvarech body navíc při přijímacím řízení.
Parlamenťák zastupuje žáky, podílí se na spolurozhodování, přichází s nápady či připomínkami k dění ve škole a jiné.

Prosím ty, kteří ještě neposlali peníze 750,-  Kč za učební pomůcky, aby tak učinili. Děkuji.



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

V případě jakýchkoliv dotazů se na mne neváhejte obrátit.

Pohodový týden vám přejí

Veronika Pavlíčková a Nina Kolegarová


