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PŘEDMĚT UČIVO HOTOVO
Cíl jsem splnil/a, když...

ČESKÝ JAZYK
(Drábková)

T27

po 6.3. písemka na
přídavná jména

Úvaha.

Představení své oblíbené knihy spolužákům.

Sloh: inzerát, pozvánka, zpráva, objednávka.

Podívám se na film z dětské tvorby a napíšu o něm
krátkou úvahu.

V tomto týdnu nám představí knihy: Káťa, Monča, Natka
a Filip.

Zopakuji si hlavní znaky těchto slohových útvarů.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T27

Unit 3D: My pet
str. 64-67

Popíšu péči o domácího mazlíčka.

ANGLICKÝ JAZYK
(Dvořák)

T26
Unit 2: Food

MATEMATIKA
(Doležel)

T27
NSN - nejmenší společný násobek
NSD - největší společný dělitel



PŘÍRODOPIS
(Smékalová)

T27

Lišejníky Vím, které houby mohu jíst a které jsou jedovaté.
Poznám základní lišejníky z okolí školy.

ZEMĚPIS
(Walsbergerová)

T27
Téma Ochrana člověka při živelných katastrofách -
pokračování metodou třífázového rozhovoru,
zápisu do sešitu a aktivity na živly.
Na toto úterý  máte možnost vyplnit do “rybí kostičky” ,
CO JSTE VYPÁTRALI o  hrozbě nebo přírodní
katastrofě… tím  splníte oblast Aktivita - v hodnocení

➔ Pátral/a jsem po  po hrozbě  nebo až přírodní
katastrofě, které se udály v posledních dvou
měsících. V sešitě zeměpis o ní mám  záznam, ve
tvaru rybí kostičky.

➔ Pracuji dle zadání ve skupině, zápis si napíšu.

FYZIKA
(Doležel)

T27

Vodiče a nevodiče

INFORMATIKA
(Jirásek)

T27

Vytváříme prezentaci Osnova, text a grafická forma.

DĚJEPIS
(Dvořák)

T27

Starověké Řecko - mýty, báje a pověsti

JINÁ SDĚLENÍ
T27

Dobrý den, čeká nás týden před jarními prázdninami, na které se jistě všichni už těšíme. V úterý nebudeme na
první dvě hodiny rozděleni jako obvykle, ale celá třída bude mít 1. vyučovací hodinu matematiku a 2.hodinu český
jazyk.
Dne 24.3.2023 v době od 14:00 - 18:00 proběhne na škole bazárek, který pořádá Žákovský parlament, podrobnější
informace vám vložím do edookitu nebo vás už možná děti informovaly. Mějte se krásně! Zdeňka Smékalová




