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

Matematika
Anglický jazyk

Přírodopis
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Chemie

Výchovy a
volitelné
předměty

Mluvnice:Mluvnické kategorie sloves (včetně pomocného třídění - třída a vzor) -prověrka
,
učivo: slovesa nepravidelná
Sloh: ukázky slohových prací
Literatura:Do LP Božena Němcová - život a dílo, dokument: Obrazy ze života Boženy
Němcové ČT1; práce se zdroji - dokumentární film jako pramen vzdělávání
Záznam četby : 23.4.
Slovní úlohy o pohybu, společ. práci, směsi a další test úterý 17.4., množiny, průnik a sjednocení
středa samostatná práce Průnik a sjednocení učebnice 76 - 77 vše
Pejsarová - mluvní cvičení žáků: Legendary Heroes
Davidová - Pá - Test Unit 2 - vocabulary(nouns- fame - adj -famous) + phrases, present perfect (+
translation - just, already, yet, ever…), question tags. Opakování a příprava k testu.
Smyslové orgány, DÚ: nemoci kůže a prevence onemocnění kůže, test abc: cévní soustava
První světová válka- skupinové práce
krajiny Česka stopy po ledovcích a moři, opakování sopečná činnost, testík proměny našeho
státu a hranic v čase, symboly Česka a státní moci Dom. úkol Moje mapa Česka do 18.4.
PL: elektrický náboj, el.pole
Elementární elektrický náboj, jednotky
Názvosloví dvouprvkových sloučenin - halogenidy, sulfidy, oxidy - procvičování,test
Fosfor
Uhlík
OV–
HV - Test -3/4 a 4/4 takt - délka not a pomlk. Dokončení a shrnutí - opera doložené ukázkami.
VZ–
NJ Vinš –
1. Budeme i nadále procvičovat skloňování přivlastňovacích zájmen.
2. Budeme používat pracovní sešit i učebnici!
3. Budeme procvičovat slovní zásobu týkající se potravin a nápojů (v prac. sešitě např. na str. 31
)
4. Začneme probírat množstevní a hmotnostní údaje. (např. "ein Kilo Äpfel"oder "eine Flasche
Limonade")
5.V případě nejasností v probrané látce jsem vám k dizpozici každé úterý 14:00 - 14:45 či
individuálně po domluvě.
NJ Mel – Po - Kontrola překladu slovíček z prac. listu s tématem: jaro. Čeká nás práce v pracovním
sešitě, procvičujeme gramatiku: předložky se 3. pádem, přivlastňovací zájmena + slovíčka: ke všem
tématům, která jsme probírali. Budeme pracovat i s videi. Ve st: kontrola chystané knížky,
připomínám, že by měla obsahovat už 4 textíky!
RJ – Kontrola DÚ - zapsat první část slovíček 7.lekce z prac.seš. str.27, čtení úvodního rozhovoru,
časování sloves - procvičování kartičky. Básnička, Čunga čanga.
RJ Sh: Lekce č.9: Divadlo, balet, opera
FJ -Futur proche; dokončení L6,práce v PS - kontrola, DÚ - přepsat si slovíčka “Projekt”
Inf – Práce s digitálním fotoaparátem v terénu (dle počasí - bude včas upřesněno), editace dig. fotografií
SPř - mikroskopování - motýlí křídla (v učebně Che nebo Př)
SMF- Testy na SŠ

