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Prosinec 2017

7. 12. – Adventní trhy od 15:00
18. 12. – Projektový den „Den barev“
23. 12. – Vánoční prázdniny

Některé odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen. Tvoření tvarů přídavných jmen.
Pravopis - průběžně. Diktát. Recitace. Dílny čtení. Popis krajiny.
V prosinci budeme pokračovat v jednotlivých prostředí. Čekají nás Součtové trojúhelníky,
Krokování (výroba krokovacích pásů, potřeba figurka), Dřívka, Rovnice, 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 prosinci, hned ze začátku kontrolní test hmotnost + převody jednotek. Dále začneme objem,
nové jednotky (krychlové, duté) a jejich převody. Průběžně budeme psát desetiminutové písemky,
celou kapitolu vždy shrneme v písemné opakovací práci. Možnost opravných písemek, vždy úterý či
středa od 14hod, po domluvě.

F

Př

Skupiny organismů – bakterie, sinice, houby. Průběžně testy.
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Zeměpisné souřadnice a práce s atlasem. Průběžně testy.
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VKZ

Státní správa a samospráva. Symboly ČR. Průběžně testy.
Machartová: Dokončujeme unit 2 – unit test (object + subject pronouns, must, present simple x
present continuous, vocabulary u2). Začneme unit 3 – Holidays – POZOR! Minulý čas, sloveso být,
pravidelná slovesa, některá nepravidelná. Dále aktivity s vánoční tématikou, průběžná opakování a
testy.
Gabarová: Dokončení Unit 2-slovní zásoba-zvířata, gramatika-přítomný čas prostý a průběhový.
Unit 2 test. Christmas lesson.
Starověk – základní charakteristika nejstarších států, starověká Mezopotámie, starověký Egypt
(přírodní a klimatické podmínky, kultura, osobnosti, přínos dalším civilizacím). Možnost
dobrovolných prezentací k těmto tématům.
Google Apps – google drive, gmail – praktické užití. Aktivita „Divy světa“ – práce s textovým
editorem, vyhledávání informací, práce s obrázky – využití ipadů. Typografická pravidla.
Vyhledávání na internetu.
Stres, stresor, infekční choroby, civilizační choroby
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