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Informace 

 Třídní schůzky - S ohledem na nastalou situaci a dodržování hygienických pravidel se 
letošní společné třídní schůzky budou konat v online prostředí aplikace Google Meet. 
Žádám rodiče, aby si na svá mobilní zařízení, na nichž se třídních schůzek zúčastní, 
nainstalovali aplikaci Google Meet. Pozvánku do videokonference obdržíte v e-mailové 
zprávě. Počítejte prosím s termínem 10. 9. 17:00. Den před tím půjde mailem program a 
prezentace schůzek. 

 Od 21. 9. do 25. 9., třídní učitel mimo školu z důvodu cyklo kurzu VIII. ročníku 

Akce, 
pomůcky 

• Harmonizační dny – 2. 9. až 4. 9. Penzion Oáza Janov nad Nisou 

• 16. 3. – Rodičovská kavárna na téma předmět Profesní příprava, jazyková učebna od 16:30 

• 17. 3. – Rodičovská kavárna Hejného matematiky 
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Úvod do předmětu, pravidla práce a hodnocení; revize látky z loňského ročníku, pravopis 
 
V září budeme dále pokračovat Hejného metodou, pojedeme podle učebnice D, E. Doprobereme 
posledních pár kapitol a především budeme opakovat. Jednou za 2 týdny psát přijímačkové testy a 
poté rozebírat. Čeká nás úvodní písemná práce. Každý týden malé testy. Mít připraven fix, který lze 
smazat, tabulku a hadřík, rýsovací pomůcky na každou hodinu. Desky na přijímačkové testy. 
 
Procvičování učiva, které jsme nepochopili z distanční výuky. Hrátky v laboratoři- výroba 
kyslíku, vodíku, plamenové zkoušky, adsorpční vlastnosti uhlíku. Názvosloví sloučenin. 
 
Úvod do předmětu, pravidla práce a hodnocení, akustika 
 

Seznámení se s učivem a hodnocením předmětu. Regiony ČR. Průběžně testy. 
 
Opakování a procvičování základních historických jevů a událostí od pravěku do novověku 
s důrazem na dějiny 18.-19.st. 
 
Ulvrová: Opakování a procvičování základní slovní zásoby a gramatických jevů z 8. ročníku. 
Terčová:  Opakování základní slovní zásoby a gramatických jevů z 8. ročníku, zahajovací 
test (termín bude upřesněn v Edookitu). Na každou hodinu potřebujeme učebnici, školní 
sešit, pracovní sešit, dočasně ještě pracovní sešit z 8. ročníku (Beste Freunde 1), prosím 
zajistit opět stírací tabulku a hadřík. Pravidla pro hodnocení budou uvedena na deskách 
sešitu. 
 
Gabarová a Kuncová 
Opakování učiva minulého ročníku (přítomné časy, stavová slovesa), slovní zásoba sporty, 
likes and dislikes. Průběžné testy. 
 
Úvod do předmětu, rozdávání sešitů, pravidla předmětu a hodnocení, vysvětlení smyslu 
předmětu, ukázka prací z loňských let, zveřejnění termínu pro plnění dílčích úkolů, volba 
tématu. 


