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Říjen 2017

5. 10. Výbor SRPDŠ 17:00 až 18:30
17. 10. Projektový den
26. – 27. 10. Podzimní prázdniny
29. – 31. 10. Výjezd školního parlamentu

Diktát. Pravopis – průběžně (hlavně vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, shoda
podmětu s přísudkem, postupně velká písmena), dopis osobní, úřední. Recitace. Dílny čtení,
dobrovolné úkoly.
V říjnu už začneme probírat jednotlivá prostředí. Začínáme zlomky, desetinná čísla, krychlová
tělesa. Většinou trvá jedno jeden týden, vždy po něm malý testík s váhou 3. Možnost opravných
písemek, vždy úterý a středa od 14hod, po domluvě. Nosit tabulky, pravítko.
V měsíci říjnu doprobereme co je těleso a látka. Završíme v prvním týdnu kontrolní prací. Dále nás
čeká Délka a první převody jednotek. Průběžně budeme psát desetiminutové písemky, celou
kapitolu vždy shrneme v písemné opakovací práci. Možnost opravných písemek, vždy úterý či
středa od 14hod, po domluvě.
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Planeta Země. Podmínky a vznik života na Zemi. Průběžně testy.
Vesmír (objekty ve vesmíru); Planety Sluneční soustavy (skup. práce). Planeta Země (rozměry,
vznik, pohyby). Průběžně testy.
Vztahy v rodině a tvorba rodokmenu.
Gabarová: Unit 1_dokončení, použití -přítomný čas prostý, slovní zásoba- domácí činnosti,
příslovce, Unit 1 test,
Machartová: unit 1 vocabulary, revision of sport and games vocabulary, my family, have got x has
got.
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Vývojové typy člověka, změny ve stavbě těla v souvislosti s rozvojem myšlení a dovedností, životní
podmínky v pravěku, vývoj způsobu obživy, bydlení, výroby, změny ve společenském uspořádání.
Seznámení s dějepisnou mapou – souvislosti přírodních podmínek s rozšířením lidstva v Africe,
Evropě a Asii. Periodizace pravěku – doba kamenná, bronzová, železná.

Inf

Aktivita „Místa ČR“; Google Apps – google drive, gmail; Základní seznámení s ipady – základní
ovládání; Seznámení s klávesnicí - procvičování - printscreen aj.; Klávesové zkratky - kopírovat,
vložit, vyjmout, zavináč aj.; Složka - vysvětlení pojmu - tvorba vlastní struktury složek (využití +
aplikace).; Soubor - vysvětlení pojmu - tvorba vlastních souborů, práce s programy Malování;
Software, Hardware; Vyhledávání na internetu.
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Režim dne, zdraví, hygiena, zdravá strava
Práce na pozemku, péče o zeleninu, stromky a bylinky, práce se zeminou
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