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

ČESKÝ JAZYK
T15

Slova přejatá: pravopis a výslovnost

Čtení s porozuměním

Sloh: Vánoční příběh

Seznamuji se s pravopisem a výslovností cizích
slov. Mým hlavním cílem je umět pracovat s IJP
(ASCS, SSČ, SCS).

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

V pátek proběhnou dvě hodiny slohu - každý napíše
svůj vánoční příběh podle předem zadaných kritérií
:-).

ANGLICKÝ JAZYK
T15

(Laušmanová)

Unit 1: dokončení a opakování
str.36-39
dokončení lekce 1 v pracovním sešitě
čtvrtek: 15.12. - test Unit 1

Ujasním si, co z lekce 1 jsem zvládl/a a co ještě
potřebuju procvičit.

ANGLICKÝ JAZYK
T15

(Kristelová)

Christmas songs - sharing opinions and
wants
Review of unit 2 & 3 in workbook

I will be able to share my opinions on a topic.

ANGLICKÝ JAZYK
T15

(Dvořák)

Test: Past Simpe opakování otázky a zápor



NĚMECKÝ JAZYK
T15

(Walsbergerová)

Typická jídla v německy mluvících zemích -
sestavení jídelního lístku

nehmen, essen, trinken - časování sloves

➔ Vyhledám a napíšu názvy jídel v různých
restauračních zařízeních německy mluvící
země.

➔ Používám sloveso nehmen pro fráze
objednání jídla a nápojů.

NĚMECKÝ JAZYK
T15

(Klepárníková)

Einheit 6
Meine Speisekarte Vytvořím svůj vlastní jídelní lístek. Používám fráze

pro objednávání jídel a nápojů.

MATEMATIKA
T15

(Němcová)

Úprava matematických výrazů podle vzorců Zpracovávám ve skupině nebo sám zadané příklady.

PŘÍRODOPIS
T15

(Stará)

Savci - hmyzožravci , čtvrtek - diskuse s
odborníkem - myslivost

ZEMĚPIS
T15

(Burian)

Příprava prezentací - Evropa.

FYZIKA
T15

Tepelné motory

DĚJEPIS
T15

(Dvořák)

Třicetiletá válka.

CHEMIE Atomy a molekuly
Periodická soustava prvků



T6

INFORMATIKA
T15

Práce v Canva - vánoční přání
Virtuální realita ve dvojicích

mám hotové kvalitní přání, odeslané rodičům

HUDEBNÍ VÝCHOVA 60. léta v hudbě Poznej styl, který hraje

PRACOVNÍ ČINNOSTI
T14

Dobrovolné - dones trochu těsta na perníčky
(na jeden plech), kromě pečení bude degustace
- každý recept je originál, tak ať máme co
ochutnávat:-)

Mám upečené perníčky.

JINÁ
SDĚLENÍ

15

Milí rodiče a žáci,
co nás ještě čeká do konce kalendářního roku?

● v úterý 13. 12. proběhne první čtyři vyučovací hodiny projekt Lesárium s panem učitelem
Voborníkem, odpolední vyučování proběhne

● ve středu 21. 12. bych se chtěla se třídou vypravit na společnou vánoční výpravu, návrhy
budou v hodině OSV vítány :-) (nechceme sedět u filmů ve třídě, chceme něco společného
zažít)

● 22. 12. proběhne ve třídě besídka, ochutnávky cukroví vítány :-), na programu se též
domluvíme (nezapomeňte sehnat dárek pro spolužáka)

● 23. 12. - 2. 1. vánoční prázdniny

Klidný adventní čas ❄


