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Akce: 

 

 4. 11.         Návštěva galerie, 12:00 – 13:30 (p. Kůta)         

 5. – 7. 11. Soustředění Lesněnky I. II.  (Bedřichov)   

 16. 11.      Čtvrtletní pedagogická rada                                        

 17. 11.      Státní svátek 

 18. 11.     Krajský soud, účast na soudním přelíčení            

 20. 11.     Projektový den II. stupně 
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Terčová: Rozvíjející větné členy + grafické znázornění. Problematika vyjmenovaných slov. 
Dílny čtení – práce s postavou + práce s názvem knihy. 
Čtvrtletní diktát a prověrka – termín bude upřesněn 
 
Pavelčáková : Unit 2 - opakování přítomných časů. Vyjadřování pravděpodobnosti,oblibené a 
neoblíbené věci a činnosti. Sporty, místa kde se provozují, sportovní náčiní. Průběžné kontrolní 
testy. 
 
Machartová:   Začínáme unit 3-Strange but True, opakování minulých časů + čas předpřítomný. 
Slovní zásoba 3. Lekce, průběžné kontrolní testy. 
 
Ulvrová:   Pracujeme již se 2. dílem učebnice -10. lekce – koníčky (prohloubení slovní zásoby), 
nepravidelná slovesa fahren, fernsehen; rozkazovací způsob; předložka in+4. Pád 
 
Jakešová: Druhý díl učebnice Beste Freunde  - lekce Nico sammelt Schiffe, slovní zásoba: 
sběratelství, město, koníčky. Gramatika: slovesa sammeln, basteln, lesen, fernsehen, laufen, 
fahren, ..  předložka in + 4. pád, rozkazovací způsob 
 
 
 
Přibilová: Operace s lomenými výrazy - sčítání, odčítání, násobení. Složené lomené výrazy. 
Soustavy dvou rovnic a jejich řešení. Řešení testů k přijímacím zkouškám. 
 

Ulvrová:  20. a 30. léta 20. století ve světě a v našich zemích, demokracie vs. Totalita, základní 

charakteristika totalitních režimů (fašismus, nacismus, komunismus). Komunistické Rusko a SSSR, 

Hitlerovské Německo, vývoj v ČSR - konec první republiky, druhá republika, Protektorát. 

Prezentace vybraných témat. 

 

Bieliková:  Reostat, potenciometr, elektrická práce. Zadání seminární práce: Spotřeba elektrické 

energie v domácnosti. KP - elektrický obvod, Ohmův zákon.  Písemné zkoušení. 
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Bieliková:   Neutralizace.  Názvosloví solí, příprava solí, klasifikace oxidů. LP - ověřování pH látek 
používaných v domácnosti pomocí výluhu z červeného zelí. Písemné zkoušení. 
 

Bartůšek:   Skupiny minerálů – prvky, halogenidy; průběžně testy 

 

Bartůšek:   Prezentace (kraje ČR); Rozdíly ve vyspělosti zemí; průběžně testy 

 

Pražák:   Rétorika, rozbor řečnictví a jeho historie, význam, stránky rétoriky, pojmy, prezentování 

 

 


