PLÁN VÝUKY OD 22. 10. 2018 DO 27. 10. 2018
7. třída
Předmět
ČESKÝ JAZYK
T8

Učivo

Písemka

Slovní zásoba a její obohacování
(uč. 21-29/tabulky)
- způsoby obohacování

Poznámka

23. 10.
Čtení: 42-44

Slovotvorba
(uč. 31/tabulka)
- slova základová a slova odvozená
- slovotvorný prostředek

25. 10.
projektový den

ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba)
T8

Unit 3 revision
Food

2. 11.
Unit 3 test

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)
T8

Unit 4: Food
Food from around the world
Revision of Unit 4

zkoušení: Stone soup

NĚMECKÝ JAZYK
T8

Einheit 1
Ich heiße…, ich wohne in...
Ich komme aus…
Osobní zájmena a pravidelné časování
sloves

Nová slovní zásoba

MATEMATIKA
T8

Zlomky -zlomek pravý a nepravý,zlomek a
desetinné číslo, smíšená čísla, porovnávání
zlomků

v pracovním sešitě by měli mít žáci
vypracované všechna cvičení po stranu 13

PŘÍRODOPIS
T8

Hmyz - dokončení

út 23. 10. - Písemné opakování hmyz (obecné informace + zástupci
na posterech, které jsou zavěšené ve
třídě)

DĚJEPIS
T8

Arabové a Turci
Seveřané a Vikingové
Slované + Sámova říše - PB

ZEMĚPIS
T8

Afrika - vodstvo

FYZIKA
T8

Skládání sil a tíha

Jiná sdělení
T8

Každou hodinu budu zkoušet:
státní svátky + 1. květen + roky
1918, 1938, 1948, 1968, 1989

23. 10. Předmětové bloky v úterý
24. 10.ŽP Deblín vyhlašuje na 3. vyučovací hodinu Drakiádu.
25.-26. 10. Pojektové dny k výročí vzniku Československa:
-

ve čtvrtekpracujeme v rámci třídy
čeká nás prezentace od žáků 9. třídy o vzniku Československa a První republice, půjdeme na výstavu dobových předmětů v
budově školy a proběhnou další aktivity spojené s výročím
končíme ve 12:50, 12:50 oběd

-

v pátekpracujeme ve skupinkách napříč ročníky- rozpis bude viset ve třídě
0. hodina (TV kluci) proběhne!
každá skupinka se věnuje jinému tématu
v 11:10 ukončíme aktivity ve skupinkách asejdeme se zpět v naší třídě na reflexi a na další aktivity
ve 13:30se jdeme podívat na výstavuvytvořených prací jednotlivých skupinek
konec vyučování je ve 13:45, kdy jdeme na oběd

