4. PLÁN (15. 10. – 28. 10. 2018)

JČ

AJ
NJ
RJ
M
Z
F
D

Učivo + str. v učebnici
ML: Věcný a mluvnický význam slova. Slova jednoznačná a mnohoznačná.
SL: Mluvený projev (dle termínu). Vypravování - vyvrcholení děje.
LIT: V krajině her a fantazie.
BŘE: Unit 2 - budoucí čas (will/won´t), nová slovní zásoba
BER: Rodina - příslušníci, Budoucí čas (will/won´t)
HK: Family; past simple
1.lekce: dotazník o sobě, W-otázky a zjišťovací otázky, zápor nicht
Dokončení lekce 1 - psaní, čtení, prověřování probraného učiva, lekce 2 - nácvik dalších písmen
Zlomek - porovnávání, převod na společného jmenovatele, sčítání
Afrika – povrch, pobřeží, životní prostředí,

JMÉNO:
7. B
DÚ; co si připravit, testy
18.10. Grafy větných členů, pravopisné cvičení
25.10. Nauka o významu slov
BŘE: Unit test 1 – 15.10
HK: Past simple test – 19. 10.

Práce s atlasem

23.10.-písemka
Velká Morava
Písemka: 18.10. (Strunatci – Paryby);
P
Zv - Písemka: 16.10. (zdraví fyzické, psychické, sociální; režim dne; biolog. rytmy)
OV
Život ve společnosti
INF
Prezentace – pravidla tvorby prezentace
HV
Renesanční hudba
TV
LA, SH
VV
Brouci; Barvy podzimu - abstraktní malba
PV
PAV: Přinést ingredience.
PAV: Těstovinový salát.
Prostor pro učitele:
 Žáci se mohou zapojit do Biologické olympiády - kategorie D (6. a 7. ročník). Letošní téma zní: Příjem a výdej látek aneb Něco dovnitř, něco ven. Školní kolo, které
proběhne v lednu 2019, zahrnuje znalostní test, poznávání organizmů a laboratorní úkol. Dva nejlepší z kategorie postupují do okresního kola. K úspěchu je třeba
nastudovat studijní texty, které najdete na https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/r-11832-dokumenty-a-informace/r-11904-aktualni-studijni-materialy
Zájemci, hlaste se do konce října v kabinetu přírodopisu.




pátek 26. 10. - projektový den k 100. výročí vzniku Československa
29.10. - 30.10. - podzimní prázdniny
Vybíráme peníze za fotografie (třídní 30 Kč, ročníkové 35 Kč), TF (200 Kč) a příspěvek SRPŠ (300 Kč).

Prostor pro rodiče:

