Předmět

datum

zpráva
Mluvnice
Číslovky – druhy, skloňování, pravopis, str. 52 – 54
Slovesa – opakování mluvnické kategorie, str. 55 - 58
3. kontrolní diktát (7.1.)
3. jazykový rozbor (10. 1., 51/3)
Písemná práce za 1. pololetí (14.1.)

Český jazyk

leden

DCV: každé pondělí
1. 11/1 (opiš 1. odstavec, nadepiš slovní druhy, u vyznačených
jmen urči ml. kategorie)
2. 16/5 (doplň tvary v tabulce)
3. 19/4 (6 vět)
4. 21/5 (7 vět)
5. 24/4 (celé)
6. 31/6 (10 spojení)
7. 33/7 (celé)
8. 35/6 celé)
9. 37/7 (celé)
10. 40/6 (celé)
Literatura
Dobrodružná literatura str. 69 - 93
R. Kipling, E. Štorch, K. May
DCV: učit se literární pojmy (ze sešitu)
Čtenářský deník: přinést do školy 18.1.
Termín odevzdání: leden a červen
1. pololetí: 2 knihy dle vlastního výběru

2. pololetí: výběr 1 knihy od E. Štorcha nebo K. Maye
+ kniha dle výběru
Obsah zápisu:
autor a název díla, nakladatelství a rok vydání, ilustrace
stručný obsah - hlavní hrdinové, kdy a kde se příběh odehrává
vlastní názor na knihu (co se líbilo x nelíbilo)
Sloh
Popis – charakteristika str. 122 – 124, příprava 2. slohové práce
16. 1. 2. slohová práce

p. Gerlach
5.lekce
A visit to the Czech Republic
- vocabulary
- Czech Republic
- visitors
gramatika:
- present continues
konverzace:
- talking activity Project Chaster PS

Anglický jazyk

leden

PROJEKT: A VISIT TO THE CZECH REPUBLIC (jehož součástí je Prague - My town)
hodnocení 18.1.
testy:
průběžné - slovní zásoba + gramatika
shrnující test 5.lekce 30.1.
čtení+překlad 7.1.
p. Ježková
A visit to the Czech Republic
- vocabulary - Czech republic - Prague
- My town (PROJECT) - visitors - přít. průběohvý
Revision - there is/are, house,flat, date, time,seasons, přít. rost. (sl. to
have)

Babická
-Meine Familie
-Zájmena mein,dein
-Eigenschaften
Základy
německého
jazyka

leden

-Wiederholung /slovosled věta tázací, oznamovací/
Butkovičová
-Meine Familie
-Zájmena mein,dein
-Eigenschaften
-Wiederholung /slovosled věta tázací, oznamovací/

Matematika
- Znaky dělitelností čísel 2, 10, 5, 4, 3
Matematika

14.1. – 25.1.

Fyzika

14.1. – 25.1.

Přírodopis

Zeměpis

Geometrie
Osová souměrnost
- Konstrukce bodu, úsečky, přímky a …
Přesnost měření
Měření objemu

leden

Hlavonožci
Měkkýši – souhrnná opakování
LP č. 4: druhy lastur
Kroužkovci
Kroužkovci - zástupci
Členovci
Pavoukovci

leden

Polární kraje
Tundra, tajga
Stepi, savany

leden

Domov – má vlast
1. Pověsti a osobnosti
2. Státní symboly
3. Naši prezidenti
4. Praha – projekt
5. ČR – demokratický stát

leden

- operační systém Windows, okno-operace s okny, konfigurace oknasložky, hlavní panel, spuštění programu, přepínání mezi programy,
průzkumník

Dějepis

Občanská
a Rodinná
výchova

Seminář
informační
technologie

