PLÁN NA TÝDEN OD 15. 4. 2019 DO 19. 4. 2019
Informace pro žáky a rodiče:
TŘÍDA VIII.A
Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Mluvnice: Procvičování sloves podle mluvnických významů a pomocných třídění;
nepravidelná slovesa akontrola PL - trpný rod
Sloh/ Literatura: Práce s věcným textem - všestranný rozbor (3x 10 otázek, 40 minut)
Pohádka k dramatizační úpravě
Rovnice se zlomky, v úterý test na jednoduché rovnice a rovnice se závorkami, po prázdninách test na
rovnice se zlomky, na toto úterý dobrovolný úkol (zadán minulý týden) a d.ú viz minulý týdenní plán, na
prázdniny bude v úterý vyvěšen dobrovolný domácí úkol
Majstrová - 4C+4Across cur. - popis obrazu.
DÚ na Út 23.4.
1.Přečti si znovu text str. 53
2.Slov 4 Across Cur. + slovíčka k popisu obrazu (ve škol. seš.) - vypiš si všechny obtížná slov. bez
ohledu na to, zda jsou v seznamu v AB
3. uč. 54/1 - popiš obrázek (využij osnovu a slovíčka z práce v hodině) - do ŠS zezadu
BONUS: trida.dumy - vyber si ještě jeden z obrazů a popiš jej
Pejsarová- po, út práce s novou slovní zásobou - poslechová cvičení Heroes, út krátký test na slovíčka a
písemné převyprávění pondělních poslechů (100 slov, 10 sloves - král Artuš nebo Robin Hood, popř jiný
legendární hrdina/hrdinka současného území Velké Británie) - kdo chybí píše hned po návratu. Slovíčka
píšeme také ve st 24.4. po Velikonocích
st - Easter Fun
Pokorný
pondělí - prezentace projektu Global problems, hodnocení: 1. gramatika, 2. přednes, 3. grafická podoba
úterý - 4D Kids - the customer, procvičování Would/Could…..
Ordering at the restaurant - na známky
středa - Easter aroun the world - worksheet a dokument

Přírodopis
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Chemie
Výchovy a
volitelné
předměty

V úterý pracovní list- vemte si sešit i učebnici na pomoc při vyplňování.
Kultura v českých zemích v 2.pol.19.stol.-dokončení
Národní parky ČR, úvod do obyvatelstva, po prázdninách slepá mapa (pojmy budou rozdány v
pondělí)
elektrické obvody
halogenidy
OV–
HV VV VZ–
NJ Vinš –
NJ Melicharová NJ Kokaislová RJ FJ - DÚ na 25/4 - opakuj si slovíčka L Projet + nauč se slovíčka L7 page 61-63; časování slovesa
descendre, pouvoir, vouloir
Inf MV SHV-

