PLÁN NA TÝDEN OD 16. 4. 2018 DO 20. 4. 2018
Sudý týden
Informace pro žáky a rodiče:
TŘÍDA VI.C
V úterý 17.4. a 24.4. jsou Konzultační hodiny na 2.stupni. Zamluvte si termín u vyučujících dle rozpisu KH na
webu.
23.4.2018 odpadá třídnická hodina
Český jazyk

Matematika a
informatika
Anglický
jazyk

Přírodopis
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Výchovy a
volitelné
předměty

Mluvnice - opakování VČ, příslovečné určení.
Sloh- oznámení, zpráva, typy tisku.
Čtenářské listy (humoristická literatura) odevzdávat do23.4.
M- Mříž III, Šipkové grafy II, Zlomky II
Od příštího týdne prosím noste pracovní sešit B
I - zásady nakládání s autorsky chráněnými díly
Kršková- 4. lekce - slovní zásoba: jídlo, podstatná jména počitatelná a nepočitatelná a pravidla,
která s tímto rozdělením souvisejí.
práce v učebnici s. 44-45.
DÚ: AB s. 34, opakovat všechna nepravidelná slovesa, zvlášť poslední sadu - minitest bude ve
čtvrtek..
Křížová
Po - souhrnný test 3.lekce, chybějící žáci budou test dopisovat hned po svém návratu do školy
slovní zásoba 4A Food and drink, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
práce v učebnici str. 44-45 a pracovním sešitě str. 34
Ve čtvrtečním testíku bude 3.sekce nepravidelných sloves z tabulky.
Korýši: stavba těla raka, DDÚ: 5 obrázků korýšů, po dokončení korýšů test abc
Starověké Řecko- peloponéské války, Alexandr Makedonský
tundra a tajga test Polární kraje na 15min 16.4.kontrola sešitů s výpisky a obrázky krajiny
PL:převody jednotek hustoty, výpočet hustoty
Výpočet hmotnosti a objemu těles
OVHV -Test -3/4 a 4/4 takt - délka not a pomlk. Hlasová výchova - zpěv.
NJVinš 1.Kontrola domácího úkolu v prac. sešitě na str. 34 cvič. 1
2.Kontrola slovníčků s opsanou slovní zásobou lekce 4 na str. 42(Zatím stačí jen levý sloupeček od
"der, die, das"po "Keine Ahnung!
")
3.Budeme procvičovat zdvořilostní fráze, rozkazovací způsoba slovní zásobulekce 4.
4.Můžete si napsat dobrovolný opravný test ze slovní zásoby lekce 3a z číslovek 20 - 100.
5.V případě nejasností v probrané látce jsem vám k dizpozici každé úterý 14:00 - 14:45 či individuálně
po domluvě.
SPř - mikroskopování - motýlí křídla (v učebně Che nebo Př),
 ve St 25.4. Zookoutek Malá Chuchle (návrat po 16.hod)
Tvoř - Souboj čtenářů - pondělí 10 hod. v učebně ICT, blok s poznámkami s sebou.
Obě hodiny středeční tvořivé dílny věnujeme výtvarné činnosti na téma „komiks“. Přineste si
jakýkoli komiks(například komiksový časopis nebo kratičký komiks z novin).
Kdo zatím nemá ohodnocenou „Hlavní postavu knihy“, vezměte s sebou.
SZ - nad mapou České republiky tvorba modelu 3D, tvorba mapy ČR Můj život v ČR
Dom - salát Caesar (zelenina, kuřecí), příští hodiny: netradiční přílohy; smažený sýr s bramborem;
mugcakes; selská omeleta

