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

ČESKÝ JAZYK
T29

Skladba: Věta jednoduchá a souvětí; větné
členy.

Dramatizace textu

Čtení s porozuměním

Bezpečně určuji větu jednočlennou, dvojčlennou a
poznám větný ekvivalent. Určuji ZSD. Procvičuji
větné členy.

Ve skupině si společně rozdělíte role a nastudujete
text k vaší krátké hrané scénce.

Trénuji práci s textem.

ANGLICKÝ JAZYK
T29

(Laušmanová)

Unit 3D: Our traditions
str.64-67

Popíšu české svátky a zvyky.

ANGLICKÝ JAZYK
T29

(Kristelová)

Unit 5C - The city of Glasgow I will speak about a city.

ANGLICKÝ JAZYK
T26

(Dvořák)

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

NĚMECKÝ JAZYK
T29

(Walsbergerová)

Das Kleidung - nová lekce, nová slovní zásoba

Sloveso finden - význam a používání i časování,
příslovce pro vyjádření obdivu nebo opaku.

➔ Vyhledám i se členem slovíčka pro to, co mám
na sobě, zapíšu je správně a učím se je
vyslovovat.Používám sloveso finden ve
spojení s hodnocením oblečení.



NĚMECKÝ JAZYK
T29

(Klepárníková)

Einheit 8: Kleidung und Mode
Wie findest du…? Ich finde… Popíšu oblečení, které mám na sobě. Používám

sloveso finden ve spojení s hodnocením oblečení.

MATEMATIKA
T29

(Němcová)
Středa- písemná práce obvod,

obsah kruhu

Opakování geometrie, obvod, obsah kruhu
Řeším příklady sám nebo ve skupině.

PŘÍRODOPIS
T29

(Stará)

Biologie člověka Svalová soustava - písemné opakování , nové téma -
krev

ZEMĚPIS
T29

(Burian)

Česká republika - úvod.

FYZIKA
T29

Šíření zvuku, infrazvuk a ultrazvuk

DĚJEPIS
T25

(Dvořák)

Baroko - skupinové práce

CHEMIE
T

Kovy

HUDEBNÍ VÝCHOVA
T27

Nemelodické bicí nástroje Tom tomy, wood blocky, činely

JINÁ
SDĚLENÍ

Milí žáci,
všichni si moc užijte 13. - 19. 3. jarní prázdniny.



29 V pondělí 20. 3. proběhne Matematický klokan a ve čtvrtek a v pátek festival Jeden svět a v pátek
odpoledne od 14:00 probíhá v budově školy Bazárek, který pořádá ŽP. Budoucí akce jsou zapsány ve
whatsappu, do konce roku nás čeká ještě mnoho velmi zajímavých akci, prosím pro přehlednost ho
sledujte. Kdyby cokoli, pište na skupinu!:)

Pěkné první jarní dny!:)


