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Předmět UČIVO HOTOVO
Cíl mám splněn, když...

ČESKÝ JAZYK
T38

ověřování znalostí:
komplexní jazykový
rozbor - pátek 4. 6.

Komplexní jazykové rozbory
Práce s textem

Aktivně procvičuji komplexní jazykový rozbor, tzn.
u věty či souvětí určím vše, co doposud umím ze
všech jazykových disciplín (skladba, tvarosloví,
pravopis, stavba slova,...). Gramatický a pravopisný
jev taktéž dobře zdůvodním.
Pracuji s textem, umím odpovědět na otázky.

MATEMATIKA
T38

Opakování - počítání s desetinnými čísly, zaokrouhlování
Práce s tabulkou a grafem - přímá a nepřímá úměra

● zaokrouhluji desetinná čísla
● správně doplním tabulku
● z tabulky vytvořím graf
● vyčtu z tabulky a grafu správné informace

ANGLICKÝ JAZYK
T38

(Laušmanová)

Bloggers 2: School life
Aktivity ve škole, přítomný prostý čas
Str. 13-15

Popíšu, co dělám a nedělám ve škole.

PŘÍRODOPIS
T38

Kroužkovci:
● další zástupci kroužkovců

Členovci - obecně
Pavoukovci - úvod

A NEBO TAKY PŮJDEME LABOROVAT ;-)

Cíl pro tento týden:
● vím, podle čeho dostala skupina kroužkovců

svůj název
● uvádím minimálně 3 zástupce
● vysvětlím prospěšnost žížaly v půdě

Členovci, pavoukovci:
● charakterizuji skupinu - stavba těla, potrava
● uvádím alespoň 3 zástupce

DĚJEPIS
T38

Řím ● Seznámím se s historií starověkého Říma



ZEMĚPIS
T38

Biomy světa - vliv člověka ● Uvede příklady, krátce popíše a zhodnotí
vliv člověka na biomy světa.

FYZIKA
T38 Elektromagnet + opakování učiva

Co se stane když vodič omotám kolem kovu či
magnetu  a pustím do něj elektrický proud?

IVT
T38 Video - titulky, zvuk

Movie maker

OBČANSKÁ VÝCHOVA
T38

Rodokmen Na hodinu donesu svůj vytvořený rodokmen z
hodiny výtvarné výchovy, představím ho ostatním.

JINÁ SDĚLENÍ
T38

Milí žáci,

v pondělí Vás čeká 0. hodina tělesné výchovy. Přijďte nejlépe již na 7:00,
abyste se stihli před výukou otestovat ve třídě.

Ve čtvrtek 3. 6. nás čeká třídní focení, přijďte v tom, v čem se cítíte dobře :-).

Těšíme se na další společný týden! K + L :-)


