PLÁN NA TÝDEN OD 16. 4. 2018 DO 20. 4. 2018
Sudý týden
Informace pro žáky a rodiče:
TŘÍDA VII.C
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

Mluvnice- základní a rozvíjející větné členy.
pouze geometrie obvody a obsahy čtyřúhelníků test ve čtvrtek 19.4.
středa samostatná práce PS 122 -124
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 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 Mel – Po - Kontrola vyplněných cvičení v prac. sešitě, kontrola zápisu v sešitech. Čeká nás práce
ještě s pracovním listem, pracovním sešitem a videa - gramatika, příběh. Ve st: kontrola chystané
knížky, připomínám, že by měla obsahovat už 4 textíky!
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

