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Akce, 
pomůcky 

 1. 4. – MaK – J. A. Komenský  

 4. 4. – Hlídky mladých zdravotníků 

 14. 4. – Pedagogická rada 

 16. 4. – projektový den – Dovolená/Výzva 

 17–21. 4. – Velikonoční prázdniny 

 24. 4. – Maják: preventivní program „Kouření a alkohol“ 

 1. 5. Svátek práce; 2. 5. Ředitelské volno; 5. 5. Projekt – Kutná Hora 

ČJ Mluvnice: Větná skladba: větné členy; opakování pravopisu; opakování za 3. čtvrtletí. Sloh: Čtení s 
porozuměním; vypravování; žádost; funkční styly. Literatura: téma: S úsměvem jde všechno lépe 

AJ Zároveň posílám plán na AJ – Unit 6 – předpřítomný čas, průběžné opakování nepravidelných 
sloves. 

M 
Procenta - výpočet procentové části, základu a počtu procent pomocí jednoho procenta a pomocí 
trojčlenky. Složitější úlohy z praxe. Promile a jeho výpočty. Finanční matematika - úvod. Konstrukce 
a výpočty u čtyřúhelníků a trojúhelníků. Čtvrtletní kontrolní práce. 

F Newtonovy pohybové zákony (dokončení), moment síly, tlaková síla, vlastnosti kapalin. Po 
probrání momentu síly bude souhrnný test na téma síla, moment síly a NPZ (cca v polovině měsíce) 

Inf Hardware – počítačové skříně, zdroje, základní deska, operační paměť. Úprava fotek v programu 
Zoner Photo Studio. Tvorba fotogalerie a jejich publikování na portálu rajce.net 

P Části těla semenných rostlin; Skupiny nahosemenných a krytosemenných rostlin; průběžně testy. 

D Stoletá válka, Jan Hus a jeho význam, husitství – příčiny, základní myšlenky, události, osobnosti, 
důsledky pro další vývoj v Evropě. Prezentace vybraných témat, zhodnocení práce za 3. čtvrtletí. 

Z test Antarktida – vyhledej na mapě v atlasu, Australský svaz – dokončení, test Austrálie a Oceánie 
úvod do Asie 

Vkz Etapy lidského života - dospívání. 

ČVS Kultura (kulturní slohy s důrazem na Liberecko) 

Domácí 
úkoly 

 Budou zadávány průběžně v hodinách. 


