PLÁN NA TÝDEN OD 12. 2. 2018 DO 16. 2. 2018
Lichý týden
Informace pro žáky a rodiče:

TŘÍDA VI.B

od pondělí 12.2. převezme 1 hodinu Tvořivé dílny po p.uč.Krátkém pí učitelka Lucie Křížová
Pátek 16.2. - divadlo ABC sraz 18:00
Český jazyk

Matematika a
informatika
Anglický jazyk

Přírodopis
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Výchovy a
volitelné
předměty

Mluvnice: číslovky - opakování a procvičování, pravopisné cvičení 15.2.2018
Sloh: dopis
Literatura: pohádka, pověst, báje, legenda - opakování, srovnání, hlavní znaky
M- Procvičování: Indické násobení, Tabulka 100, Mříž I - pracovní sešit + prac.list
I - Grafický software - vektorový editor
Kršková
po a čt: prezentace projektů My favourite animal, opakování učiva 2. lekce (přítomné časy,
zájmena, slovní zásoba
DÚ na čt - PL na zájmena a opakování časů
pá: souhrnný test lekce 2,chybějící žáci budou test dopisovat hned po svém návratu do školy
KloudováPo - zájmena me-you-her-him-us-them/příprava na souhrnný test Unit 2
Čtv - prezentace projektů My Favourite Animal
Pá- revision test Unit 2
Žahavci, stavba těla, životní cyklus, význam a rozšíření
Starověká Čína
meteorologické jevy v atmosféře opakování
podnebné pásy na Zemi
Příprava k testu atest: Teplota, měření teploty, graf teploty
OVHV -film.hudba - 2.část, hudební poznávačka - zpěv vybrané ukázky
VV - Doporučuji koupit anylinové barvy
NJVinš 1.Kontrola slovníčků s opsanou slovní zásobou lekce 3: str. 33(i s pravým sloupečkemod
"unsympathisch"po "schlecht") a její následné procvičování.
2.Budeme procvičovat přivlastňovací zájmena: "sein(e)" a"ihr(e)"
3.Budeme procvičovat časování nepravidelných sloves: "sprechen"a "essen"
4.Zadám vám nový projekt "Mein Stammbaum"(můj rodinný strom).
5.V případě nejasností v probrané látce jsem vám k dizpozici
každé úterý 14:00 - 14:45či individuálně po domluvě.
SPř - odlévání stop v terénu
Tvoř - tvořivá dílna /PL/, předčítání na pokračování, založení sešitu pro Souboj čtenářů. Seznámení s
novými knihami ze Souboje - rozdělení do skupin.
SZ - dílny Cestovní kanceláře
tvorba Moje cestovatelská mapa
Dom -

