14. PLÁN (18. 3. – 31. 3. 2019)
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Učivo + str. v učebnici
ML: Neohebné slovní druhy. Skladba - opakování.
SL: charakteristika
LIT: balady
BŘE: 5. lekce – zkušenosti, gramatika předpřítomný čas a jeho tvorba
BER: Dokončování 4. lekce.
HK: dokončování 4. lekce
4.lekce: škola – pokyny ve škole, dialogy “Was ist das?”
Lekce 3 - časování sloves, upevňování azbuky slovem a písmem, průběžné prověřování probraného učiva
Poměr - rozšiřování, krácení poměrů. Změna v daném poměru.
Měřítko plánu a mapy
Asie – rozdělení, státy, ...
Zobrazování předmětu čočkami, optické přístroje, lidské oko
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Vláda Jiřího z Poděbrad
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Savci
Významné osobnosti č. historie
Digitální fotografie
Dílo A. Dvořáka

VV

Věž - malba; Hudební přebal

JMÉNO:
7. B
DÚ; co si připravit, testy
Začněte si nosit sešit skladby
Opakovací den - ČTVRTEK
BŘE: 25.3 - slovní zásoba 5ABC – písemně
HK: ústní zkoušení - asking the way; test ze 4. lekce
(po domluvě)
21.3. test “školní potřeby”
19. 3. písemka – diktát a překlad slovíček

26.3.- prověrka (trojpolní systém, znaky gotiky,
rozdělení středověkých měst)
22.3.test

Najdi si informace (obrázky) ke své oblíbené hudební
skupině
PAV: přinést ingredience

PV
PAV: Muffiny. VAL: Obrábění dřeva
Prostor pro učitele:
 20.3. - Jeden svět dětem – filmová projekce s besedou (10:30 – 12:00) – kino Hvězda. Vstupné 40 Kč (bude hrazeno z TF)
 26.3. - Tichý den v rámci projektu Ticho – vyučovací den beze slov
 27.3. - 1. hod. - mimořádná TH
 28.3. - Vyučování naruby – žáci učiteli – zájemci
 1.4. - Exkurze Vida centrum Brno. Bližší informace na zvláštním papíru. Organizuje Dalibor Valenta
 2. 4. - předplatitelské představení SD Mnoho povyku pro nic, sraz v 17:45, začátek v 18 hodin, délka 3 hodiny
 11. 3. - 17. 4. - obědvejme společně – viz ČP č. 13
Prostor pro rodiče:

