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

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Přírodopis
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Výchovy a
volitelné
předměty

TŘÍDA VII.A

po - Hravá čeština - větný rozbor - větné členy
út - pravopisné cvičení - různé pravopisné jevy, Hravá literatura
pá - příprava na Pražské poetické setkání - školní kolo 21.2.
Středová souměrnost, otočení, d.ú. na 21.2. učebnice str. 74 cvičení 3, rýsujte na samostatný
papír (čistý nebo milimetrový), rýsujte tužkou a pastelkami, úkol bude klasifikován (hodnocena
bude formální správnost a čistota rýsování)
Majstrová - Minulé časy. vzhledem ke změně termínu hor, se mění i termíny DÚ:
DÚ na stř.14.2.
1.Slovíčka natural disasters testík ve čtvrtek 15.2+Reading Unit 2
2.Project Natural Disasters: zadání v Tp 21.1. - prezentace od pátku.
DÚ na stř. 21.2.
1. Slovíčka 3B + AB s. 28 - opakování slovíček z tématu a house (do slovníčku zapsat dle svého výběru)
2. AB s. 29/5
Mariašová - pokračování v lekci 3, termín klasifikovaného speakingu platí - 20.2. (viz minulý TP)
, past
simple x past continuous - ve čtvrtek test gramatika - převeď věty do otázek, na otázky odpověz, v pátek
klasifikovaný writing My last week - připrav si doma, psát budeš ve škole - min. 10 vět
Dokončení systému savců, příprava na test, test abc
Karel IV. a jeho doba
Obyvatelstvo a zemědělství Ameriky, 20.2. test příroda Ameriky
Vlastnosti kapalin
OV–
HV - film.hudba - 2.část, hudební poznávačka - zpěv vybrané ukázky, hra na tělo.
VZ– Autodestruktivní závislosti
FJ - 
C´est ma famille - základní údaje o členech rodiny, číslovky 20+, sloveso avoir
NJ Vinš –
1. Budeme procvičovat rozkazovací způsobnepravidelných sloves.
2.Budeme dále procvičovat určování času
. (Wie spät ist es?)
3.Budeme opakovat slovní zásobu z předchozích lekcí.
4.V případě nejasností v probrané látce jsem vám k dizpozici
každé úterý 14:00 - 14:45či individuálně po domluvě.
NJ Tu –Einheit Meine Freunde - základní časové údaje, předložky im, am, um - 3. pád členu určitého a
neurčitého, náslech: https://www.youtube.com/watch?v=uF3ME3iR0aw, Uhrzeit:
https://www.youtube.com/watch?v=X1ChxiQsWeIDÚ - domácí náslech.
RJ - práce v uč. 5. lekce- vyprávím o kamarádovi, cvičný diktát, procvičování čtení v uč.,
posloucháme pohádku.
Inf– Kancelářský software - zásady tvorby prezentací
SPř - příprava chemické olympiády ve třídě, odlévání stop v terénu
SZ - tento týden se nekoná

