PLÁN NA TÝDEN OD 16. 4. 2018 DO 20. 4. 2018
Sudý týden
Informace pro žáky a rodiče:
TŘÍDA VII.A
Sběr mobilů do soutěže Staň se strážcem pralesa končí příští týden.M. Mariašová
V úterý 17.4. a 24.4. jsou Konzultční hodiny na 2.stupni. Zamluvte si termín u vyučujících dle rozpisu KH na
webu.
Český jazyk

Matematika
Anglický jazyk

Přírodopis
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Výchovy a
volitelné
předměty

po - příprava na písemnou práci podle pracovního listu, nezapomeňte ten nedokončený z
minulého týdne
út - dokončení přípravy, písemná práce SKLADBA - základní i rozvíjející větné členy, VĚTY
vedlejší, pravopis - obvyklé pravopisné jevy - shoda podmětu a přísudkem, vyj. a příb. slova,
koncovky pod. a příd. jmen, interpunkce v jednoduchých souvětích a větě jednoduché
pá - mluvní cvičení, ti, kteří budou v úterý chybět - písemná práce
Trojčlenka, procenta, ve čtvrtek test - přímá a nepřímá úměrnost, domácí úkol na středu viz.
minulý tp, d.ú. na 25.4. 98/15, 99/ úloha se čvterci (nahoře), 21
Majstrová - 4C - příběh, členy, neurčitá a záporná zájmena (somebody, nothing..), poktračování
výzkumu.
DÚ na stř.18.4. - Slov.4B (včetně frází AB s. 36 ) + přečíst článek uč.str. 52)
DÚ na Stř. 25.4.
1.Přečíst si znovu příběh uč.s. 48 a vypsat si všechna nová slovíčka (nejen, která jsou v přehledu 4C)
2. AB s. 39/5
Mariašová - Definite and indefinite articles (the, a, an), place prepositions, directions, Sweet Sue and the
bank robbers - listening, speaking, domácí úkol na volný list papíru - writing podle cv.6/35 v pracovním
sešitě na PÁTEK, ve čtvrtek a v pátek bude také pokračovat projekt o výzkumu anglické výslovnosti
Plod, stavba, druhy, využití, test: květ- stavba, popis nákresu
Zámořské objevy- dokončení, opakování,
příští týden test
Karibik a Jižní Amerika, příští týden test na střední Ameriku (pevninskou část i Karibik)
Atmosféra Země, vakuum, podtlak, přetlak, výpočty - procvičování, pokusy,testík
OV–
HV - Test -3/4 a 4/4 takt - délka not a pomlk. Dokončení a shrnutí opery - doložené ukázkami.
VZ–
FJ – Les animaux, předložka ´de´v záporu, PL - popis osob dokončení, opakování probrané slovní
zásoby a časování sloves; DÚ přepsat si do slovníčku slovíčka L4, projekt Ma famille extraordinaire odevzdat v týdnu od 23.4.,
NJ Vinš –
1. Můžete se nechat během týdne dobrovolně vyzkoušet ze slovní zásoby lekcí 3 a 4 nebo určování času
nebo probraných zdvořilostních frází a sloves s odlučitelnou předponou.
2.Budeme procvičovat slovní zásobu lekce 5(v prac. sešitě na str. 51)
3.Budeme probírat časování modálního slovesa "können"
4.V případě nejasností v probrané látce jsem vám k dizpozici každé úterý 14:00 - 14:45 či
individuálně po domluvě.
NJ Tu – E4 Schule, Schule - slovní zásoba (PS - jen školní pomůcky a činnosti, naslechněte:
https://www.youtube.com/watch?v=PPY3uw_zmVA), Deutschlandkarte - správná četba 16 zemí a
jejich hlavních měst - https://www.youtube.com/watch?v=0ZnLz9qrPk8. Prověrka: časování sloves
podle PL(včetně sehen, lesen, laufen, fahren).
RJ -DÚ - zapsat 10 slovíček 6.lekce - prac.seš. - dokončeno do str.16!!!Po kontrola. Nacvičujeme
písničku, divadlo. Čtení úvodního textu. Číslovky do 10.
Inf– Editace digitálního videa, animace
SPř - mikroskopování - motýlí křídla (v učebně Př)
SZ - Národní parky Evropy

