PLÁN NA TÝDEN OD 12. 2. 2018 DO 16. 2. 2018
Lichý týden
Informace pro žáky a rodiče:
TŘÍDA VIII.B
KMD - EVŽEN ONĚGIN / A.S.Puškin,E.F.Burian, Kdy: v úterý dne 20. 2. 2018 od 19 hod., Divadlo ABC, sraz v 18 h,
podepište se na vývěsce od čt, návratky dostanete ve čt a v pá
Český jazyk

Po:mluvnice - překvapení (připomínám, že 12. 2. je také termín odevzdání čtenářských listů)
St:mluvnice - příslovečná určení
Čt, Pá:recitace

Matematika

Výrazy - procvičování, Opakování k pololetní práci;
MNOHOČLENY - zjednodušení zápisu, sčítání, odčítání
Út 13.2. 10ti-minutovka (Číselné výrazy, výrazy s proměnnou)
Čt 15.2. - pololetní práce
Pejsarová Davidová - Present perfect tenses exercises, reading a text - work in a text book. Listening exercise.
Translation of sentences. Past participles game.
Trávicí soustava: stavba a funkce, test: svaly
Viktoriánská Anglie, kolonialismus

Anglický jazyk

Přírodopis
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Chemie
Výchovy a
volitelné
předměty

Severní Evropa
Tání a tuhnutí
Periodická tabulka prvků - procvičování
Vodík, kyslík
OV– Hospodaření - rozpočet státu
HV - filmová hudba - 2.část, nástroje symf.orchestru, zpěv vybr.ukázky.
VV - Doporučuji koupit anylinové barvy
VZ– hodina odvolána, vyučující na školení
NJ Vinš –
1.Budeme procvičovat slovní zásobu lekce 2(prac. sešit na str. 27)
2.Budeme procvičovat osobní zájmena ve 4. pádě(Gramatika na str. 2nahoře), místní předložky ve
4. pádě a již probraná modální slovesa.
3.V případě nejasností v probrané látce jsem vám k dizpozici
každé úterý 14:00 - 14:45či individuálně po domluvě.
NJ –
NJ Mel/Mach- kontrola úkolu z 24.1., čas a hodiny ve větách, frazeologie
RJ – dokončení 6.lekce - vyprávím o sobě a své rodině, překlad vět, procvičování čtení v uč. písnička, čítanka.
RJ Sh: Lekce č.8
FJ - 
Bon anniversaire - pozvánka na oslavu, blahopřání; počítání do 100; blízká budoucnost
SZ – dokončení 3D modelů, SWAT analýza - příprava
SPř - úlohy z chemické olympiády - laboratorní práce
SMF-Zajímavá matematika

