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Aktualizace seznamů třídAktualizace seznamů tříd

4.B4.B

Změny a nově příchozí. 

6.A6.A 6.B6.B

7.A7.A 8.B8.B7.A7.A

9.B9.B 9.C9.C

8.B8.B



e e -- Žákovská knížka, Bakaláři Žákovská knížka, Bakaláři WEB

Učivo zobrazeno ve VÝUCE.

Většina známek bude mít váhu 1.



e e -- Žákovská knížka, Bakaláři Žákovská knížka, Bakaláři MOBILNÍ APLIKACE



Sešity Sešity -- linkovanélinkované
Školní – č.544 Domácí – č.524



Nadepsání sešitůNadepsání sešitů Sešity si nadepíšeme anglicky.

Školní – č.544 Domácí – č.524

HOMEWORKENGLISH HOMEWORKENGLISH
Barnabáš Huba Petůnie Zelená

8.B        2022/238.A        2022/23



SlovníčkySlovníčky

Vedení slovníčků je na 
1. stupni povinné.

Vedení slovníčků je na 2. stupni nepovinné, ale 
doporučené.

Linkovaný Linkovaný 

Slovíčka jsou také 
většinou vzadu v PS.

Linkovaný Linkovaný 
č. 544 či 564č. 544 či 564



Učebnice a pracovní sešityUčebnice a pracovní sešity
Letos v některých třídách začneme ještě s loňskými učebnicemi. Tabulky o 
použití učebnic do nových knih. Učebnice a pracovní sešity nemají pevnou 
vazbu. Obalit a všemožně chránit !!!Obalit a všemožně chránit !!!

4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč.



Pracovní sešity pro nové žákyPracovní sešity pro nové žáky
Nově příchozím (zejména šesťákům) zajistí 
PS škola hned, jak to půjde.

Cena PS:

256 256 KčKč256 256 KčKč



Doporučené pomůcky do hodin AjDoporučené pomůcky do hodin Aj
NotýsekNotýsek

DeskyDesky

Na domaNa doma

GumaGuma

BumBum
bubu

PsadlaPsadla

Osobní Osobní 
hygienahygiena

bubu



Období dobrovolného známkováníObdobí dobrovolného známkování
Žák si sám rozhoduje o přijetí či nepřijetí známkysám rozhoduje o přijetí či nepřijetí známky.

Bude možná trochu 
omezeně, výběrově, 
dle dohody a situace.

Asi bude 
v plném 
rozsahu.



Malé známky Malé známky –– za DÚza DÚ
Domácí úkoly jsou 
hodnoceny malými 

známkami. 

Za 4 malé známky se 
zapíše 1 souhrnná 

známka do ŽK.



Malé jedničky Malé jedničky –– aktivita, soutěžeaktivita, soutěže
Malé jedničky může žák dostat za:

Jazykové
hry

a soutěže.

Aktivitu
a znalosti 
v hodině.

Testy, které jsou 
na dobrovolné 

známky.

Za 3 
malé 

známky 
se zapíše 

1 
souhrnná 
známka 
do ŽK.



Zapomínání domácích úkolůZapomínání domácích úkolů
Veškeré zapomínání je evidováno učitelem.Veškeré zapomínání je evidováno učitelem.

Učitel toleruje 3 zapomenutí toleruje 3 zapomenutí 
úkolu úkolu v 1 kalendářním měsíci. 
Při 4. zapomenutí úkolu si žák 

dobrovolně volívolí mezimezi maloumalou
známkouznámkou 55 nebo dopracováním nebo dopracováním 

úkolu úkolu po vyučování.

Nesplněné úkoly nosí žák automaticky na příští hodinu.Nesplněné úkoly nosí žák automaticky na příští hodinu.



Dobrovolné referáty, domácí projektyDobrovolné referáty, domácí projekty
Referáty (práce navíc) se zadávají na požádání žáka. Jsou hodnoceny 
„velkou“ známkou do ŽK.

Tématem referátů bývají často neprobrané články a reálie přímo z učebnice, také 
pracovní listy s různým obsahem.



Kontrolní práceKontrolní práce
Píší se nepravidelně, většinou po uzavření většího učebního celku. 
Celohodinové.



KonzultaceKonzultace

Na učebně 

9797

Konzultační hodiny jsou pevně stanoveny pevně stanoveny rozpisem.
Konzultace probíhají krátkodoběkrátkodobě na požádání žáka.

Konzultace nejsou doučovánínejsou doučování.
Na konzultace se žák může zapsat se žák může zapsat na č. 97 – do rozpisudo rozpisu.



Zdroje pro samostudiumZdroje pro samostudium www.2zszdar.cz



Zdroje pro samostudiumZdroje pro samostudium www.2zszdar.cz



Další zdroje a komunikaceDalší zdroje a komunikace
https://teams.microsoft.com

Komunikace a ukládání materiálů dle domluvy.



Zdroje pro samostudium Zdroje pro samostudium -- poslechyposlechy
Na požádání je možné poskytnout žákům na domácí procvičování veškeré 
nahrávky a poslechy k učebnici jazyka ve formátu MP3.



No mobile No mobile phonesphones
PŘÍSTAVEKTzv. BEZMOBILNÍ ZÓNA BEZMOBILNÍ ZÓNA 

je dodržována 
na učebně č. 97 

a na chodbách před 
učebnou a na přístavku.

Týká se to i přestávek.



Prostor pro dotazyProstor pro dotazy Máte nějaké otázky?
Ptejte se, na co chcete, my 

vám, na co chceme, 
odpovíme …




