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

ČESKÝ JAZYK
T12

Způsoby obohacování slovní zásoby

Čtení s porozuměním

Sloh + výtvarná výchova

Bezpečně ovládám všechny způsoby, uvedu příklady
a popíšu postup toho, jak bylo české slovo utvořené.

Prohlubuji svoji čtenářskou gramotnost, pracuji
nejen s texty k PZ.

V pátek holky odprezentují mluvní cvičení, a poté si
dáme výtvarku :-).

ANGLICKÝ JAZYK
T12

(Laušmanová)

Unit 1: Be creative!
str.26-29

Pojmenuju tvůrčí činnosti a volnočasové aktivity.
Popíšu svůj volný čas.

ANGLICKÝ JAZYK
T11

(Kristelová)

Unit 3 - Traditions in the UK,
Talking about future plans

I can describe different celebrations around the UK
and the world.

ANGLICKÝ JAZYK
T11

(Dvořák)

Past Simple, negatives

NĚMECKÝ JAZYK
T12

(Walsbergerová)

Lekce 6.
Im Geschäft

➔ Vytvořím obchod s daným zbožím a zahraju
si na zákazníka i prodavače.



➔ Vyhledám a napíšu název zboží daného
obchodu.

NĚMECKÝ JAZYK
T12

(Klepárníková)

Einheit 6
Im Geschäft Hra na obchod. Procvičuju fráze během

nakupování. Konverzuji jako prodavač a zákazník.

MATEMATIKA
T10

(Němcová)

Mocniny, odmocniny Zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

PŘÍRODOPIS
T12

(Stará)

BOTANIKA - savci - úvod

ZEMĚPIS
T12

(Burian)

Evropa - poloha, přírodní, politické a
hospodářské poměry.

FYZIKA
T12

Tepelné jevy - Teplo

DĚJEPIS
T11

(Dvořák)

Státní svátek

CHEMIE
T6

Atomy a molekuly
Periodická soustava prvků

INFORMATIKA
T11

Dopracování úkolů z minulých hodin
Kdo má hotovo - Virtuální realita, Roboti

mám hotové video o interaktivní tabuli a
prezentaci o automatizaci



Edison

HUDEBNÍ VÝCHOVA

JINÁ
SDĚLENÍ

12

Milí rodiče,
triády budou probíhat ve třech dnech, a to 21., 22. a 28. 11.

V pátek, 25. 11., budou ve škole probíhat adventní dílny, jarmark a rozsvícení vánočního stromu.
Naše třída bude opět nějaké drobnosti prodávat, budeme rádi, když se přijdete do naší vánoční školy
podívat a popovídat si, těšíme se na Vás :-). Více informací zde.

Pěkný týden!

https://www.zs-deblin.cz/event/adventni-dilnicky-a-jarmark-s-rozsvecenim-vanocniho-stromu/

