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 Měsíční plán: V. A                                              KVĚTEN   2016 

 

Informace  
 Velmi Vám děkuji za pomoc a organizaci se zvířátkovým dnem . Děti si ho velmi užily. 

Můžete si prohlédnout fotografie u naší třídy na stránkách naší školy. 

Akce, 
pomůcky 

 10. 5. Projektový den Praha – Planetárium, Stromovka, Národní technické muzeum - z Liberce 
v 7:00 – z Prahy v 16:00.  
Sraz v 6:45 u zastávky Student agency ve Fügnerově ulici, návrat v 17:05 tamtéž. Zde si, prosím, 
své děti vyzvedněte nebo jim napište písemný souhlas, že mohou odejít odtud v tento čas 
samostatně. Obědy ve školní jídelně odhlásím všem dětem společně. 
S sebou: vhodnou obuv i oblečení, deštník nebo pláštěnku, jídlo a pití na celý den, kapesné. 

 neděle 22. 5. – sobota 28. 5. Pobytový týden v Jilemnici.     www.hotelsumo.cz 
 2. 6. Celoškolní jarmark letos na téma budoucnost. 
PROSÍM O UHRAZENÍ ZÁLOHY 1 000,- Kč NA PROJEKTOVÝ DEN PRAHA A POSLÉZE DO PECE. 
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Inf 

 Zájmena, číslovky – druhy, skloňování 
 Věta jednoduchá, souvětí. 
 Skladba – základní větné členy. 

 
 

 Osově souměrné rovinné útvary, osa souměrnosti. 
 Aritmetický průměr. 
 Obvod a obsah složitějších rovinných útvarů ve čtvercové síti. 

 
 Lidské tělo. 
 Člověk a technika – stroje ve službách člověka – nakloněná rovina, páka, kladka, kolo, parní 

stroj. 
 

 Opakování a procvičování historie ČR a zeměpisu Evropy i ČR. 
 

 Unit 7 – Feelings – Actions, emotions. Why are you crying? I´m crying because … 
  Unit 7 - Feelings. Slovní zásoba na vyjadřování pocitů. Jak se cítíme a proč. Opakování 

zájmen. Čtení s porozuměním a poslechová cvičení, průběžné testy na probíranou slovní 
zásobu a gramatiku. 

 Unit 8 - Action.  Co nás baví a co nás nudí. Vyjadřování budoucího času pomocí vazby be 
going to. 

 Revision 7-8. Průběžné testy a opakování látky celého roku. 
 Opakování sloves být, mít. Volnočasové  aktivity. Opakování slovní zásoby. 

 
 Práce s portálem Prezi. 
 Vyhledávání na internetu a zpracování informací. 
 Teorie OS, opakování. 

Domácí 
úkoly 

 Podle každodenního rozpisu. 
Přeji Vám pohodové dny. 

Šárka Bartošová 

http://www.hotelsumo.cz/

