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

ČESKÝ JAZYK
T25

v úterý si napíšeme diktát

Mluvnice: závěrečné opakování slovesného
rodu a vidu - příští týden písemka

Čtení s porozuměním

Pracuji na projektu do literárně-výtvarné
soutěže

Rozeznávám druhy slovesného vidu a rodu, tvořím
vidové dvojice.

Trénuji k PZ.

ANGLICKÝ JAZYK
T25

(Laušmanová)

Unit 2: minulé časy
Str. 52-55

Používám oba minulé časy (prostý a průběhový).
Popíšu děj knihy.

ANGLICKÝ JAZYK
T25

(Kristelová)

Review unit 4.
Food is fun pg 106

I will talk about foods from the UK and the USA. I
will find specific information in a text.

ANGLICKÝ JAZYK
T25

(Dvořák)

Unit 4 - Past simple, Places Around Town,
Writing a Postcard, Group Project

NĚMECKÝ JAZYK
T25

(Walsbergerová)

Místnosti v domě, bytě -  slovní zásoba -
opakování, spojení se slovesy, přivlastňovací
zájmena.
Vazba s man a použití ve větách

➔ Používám třetí pád s předložkou a zájmenem
➔ Píšu věty a maluji dle zadání.



NĚMECKÝ JAZYK
T25

(Klepárníková)

Einheit 7 Přivlastňovací zájmena
Vazba ,,man” Popíšu svůj vysněný pokoj. Opakuji přivlastňovací

zájmena a používám je ve třetím pádě (in meinem
Zimmer….) Upevňuji vazbu ,,man” ve větách.

MATEMATIKA
T24

(Němcová)

Lineární rovnice a slovní úlohy řešené
rovnicemi Řeším příklady  sám nebo ve skupině.

PŘÍRODOPIS
T24

(Stará)

Biologie člověka Trénujeme znalost kostí v těle

ZEMĚPIS
T25

(Burian)

Prezentace - Evropa.

Test - Střední Evropa.

FYZIKA
T25

Kmitání a vlnění

DĚJEPIS
T25

(Dvořák)

Baroko

CHEMIE
T

Kovy

INFORMATIKA
T

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T22

80. léta v hudbě Úvod



PRACOVNÍ ČINNOSTI
T

JINÁ
SDĚLENÍ

25

Milí žáci a rodiče,
v pondělí proběhne pro zájemce doučování z M od 15:00.

V úterý 21. února je na naší škole Den otevřených dveří, přijďte se mrknout do výuky, jste srdečně
zváni :).
Dále ve čtvrtek navštíví naši třídu fyzioterapeut v rámci výuky přírodopisu.
Ve středu, 1. března, se chystáme na návštěvu Záchranné stanice v Jinačovicích, nemusíte si
odhlásit oběd, stihneme ho. Návratku očekávejte tento týden.

Nezapomeňte na ,,DÚ”, viz odkaz ve whatsappu, užijte si víkend a těším se na pondělí! :-)


