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

ČESKÝ JAZYK
T26

v úterý si napíšeme
kraťoučkou písemku na
slovesný rod a vid (DxN,

vidová dvojice)

Mluvnice: tento týden ,,jen 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
T26

(Laušmanová)

Unit 3: Let´s celebrate
Str.56-59
Čtvrtek: test Unit 2

Popíšu slavnosti a večírky.

ANGLICKÝ JAZYK
T26

(Kristelová)

Review unit 5
Pg 88-90

Students will speak about the future. Students will
describe a famous place in Scotland.

ANGLICKÝ JAZYK
T26

(Dvořák)

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

NĚMECKÝ JAZYK
T26

(Walsbergerová)

Opakování slovní zásoby z tématu nábytek a
místnosti v domě, předložky - pro určení místa,
slovesa (sitzen, stehen, liegen, hängen), vazba s
man a použití ve větách.

➔ Používám třetí pád s předložkou a zájmenem
➔ Píšu věty  a otázky, vytvářím aktivitu pro

ostatní
➔ Časuji slovesa sitzen, stehen, liegen, hängen



Nové učivo: slovesa s odlučitelnou předponou. ➔ Vysvětlím jak se tvoří věta se slovesem s
odlučitelnou předponou.

NĚMECKÝ JAZYK
T26

(Klepárníková)

Einheit 7 Slovesa(sitzen, stehen, liegen,
hängen)
Slovesa s odlučitelnou předponou

Používám daná slovesa při popisu místnosti.
Poznám slovesa s odlučitelnou předponou a
vytvořím s nimi krátké věty.

MATEMATIKA
T26

(Němcová)

Lineární rovnice a slovní úlohy řešené
rovnicemi
Opakování geometrie

Řeším příklady  sám nebo ve skupině.

PŘÍRODOPIS
T26

(Stará)

Biologie člověka Písemka - kosti a názvy lékařských oborů, začneme
probírat svaly

ZEMĚPIS
T26

(Burian)

Česká republika

FYZIKA
T26

Vlnění - příčné a podélné

DĚJEPIS
T25

(Dvořák)

Baroko - skupinové práce

CHEMIE
T

Kovy

INFORMATIKA



T

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T26

80. léta v hudbě Funky, rap, kytarový pop rock

PRACOVNÍ ČINNOSTI
T

JINÁ
SDĚLENÍ

26

Milí žáci a rodiče,
ve středu nás čeká společná návštěva Záchranné stanice Jinačovice, informace jsou na návratce. V
pondělí na OSV si sepíšeme plán naší spolupráci, nápady vítány :-).

Pěkné dny!


