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

ČESKÝ JAZYK
(Drábková)

T29

Zájmena.

Představení své oblíbené knihy spolužákům.

Sloh: inzerát, pozvánka, zpráva, objednávka.

Seznámím se s jednotlivými druhy zájmen.

V tomto týdnu nám představí knihy: Šíma H., Šíma P.,
Eliška a Honza.

Zopakuji si hlavní znaky těchto slohových útvarů
metodou 4 rohy.

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová)

T29

Unit 3: My pet
str. 66-68

Popíšu domácího mazlíčka a péči o něj.

ANGLICKÝ JAZYK
(Dvořák)

T26
Unit 2: Food

MATEMATIKA
(Doležel)

T29
NSN - nejmenší společný násobek
NSD - největší společný dělitel



PŘÍRODOPIS
(Smékalová)

T29

Lišejníky Umím v přírodě poznat lišejníky a vím co mi jejich výskyt říká o
místě nálezu.
Mám dobrovolný úkol za 1 do edookitu:  vyfotil/a jsem lišejník,
určil/a jeho název, napsala den a místo výskytu a poslala paní
učitelce na email.

ZEMĚPIS
(Walsbergerová)

T29
Téma Ochrana člověka při živelných katastrofách -
pokračování kontrolou pětilístků, které jste si
vytvořili ve skupinách, společné řešení tajenky a
opakování před testem.
Na úterý  po prázdninách můžete najít alespoň tři vysvětlení pro pojmy, které jste
měli možnost si zapsat v hodině. Při vyhledávání doporučuji zůstat u tématu a
ověřit ze dvou zdrojů. Tím  splníte oblast Aktivita - v hodnocení, jehož  popis máte
na listě v sešitě.

➔ Vyhledal/a  jsem  a zapsal/a minimálně tři vysvětlení
pro pojmy. Vím, že např. epicentrum není jen
hudební skupina…

➔ Pracuji dle zadání ve skupině, zápis ve formě
pětilístku kritickým okem zkontroluji, případně
přeformuluji.

➔ Tajenku vyřešíme celou, čímž se nachystáme na test.

FYZIKA
(Doležel)

T29

Elektrické pole + opakování na test

INFORMATIKA
(Jirásek)

T29

Vytváříme prezentaci Osnova, text a grafická forma.

DĚJEPIS
(Dvořák)

T29

Starověké Řecko - mýty, báje a pověsti

JINÁ SDĚLENÍ
T27

Dobrý den, máme před sebou týden jarních prázdnin. Přeji dětem, vám i nám všem ať si volno užijeme dle svých
představ, odpočineme si a načerpáme energii ať už budeme kdekoliv. Těším se, že se po prázdninách sejdeme
všichni v plné síle. Mějte se krásně Zdeňka Smékalová




