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Informace

Učivo:

Listopad 2016

3.11. (3. – 4.hod) Preventivní program – sexuální výchova
8.11. Florbalový turnaj dívek
15.11. ŠK dějepisné olympiády
16.10. Projektový den
17.11. Den boje studentů za svobodu a demokracii– státní svátek ČR
18.11. Ředitelské volno
1.12. Třídní schůzky 2. stupně 17:00 - 18:30

ČJ

Prověrka za 1. čtvrtletí. Pravopis - průběžně. Kontrolní diktát. Velká písmena. Odchylky
od pravidelného skloňování podstatných jmen. Dílna čtení. Prezentace přečtených
knih, recitace - průběžně.

M

Pokračujeme podle učebnice, krychlové stavby, mince. Jednou týdně malé testy
(příklady podobné v učebnici), v polovině listopadu 1. čtvrtlení práce (zlomky,
desetinná čísla, gradované úlohy). Možnost opravných testů (středa po vyučování).
Hodnotím práci v hodině, někteří stále nepracují.

D

Naše pravěké muzeum – projektový den 16.11. (výroba pravěkých nástrojů, oděvů,
uměleckých předmětů apod.) – podrobnější informace v průběhu prvního
listopadového týdne. Doba bronzová, doba železná, pravěk na našem území, Keltové,
Germáni. Čtvrtletní test – termín bude upřesněn, zhodnocení práce za 1. čtvrtletí.

F

V měsíci listopadu dokončíme délku, test kontrolní délka + test převody jednotek. Dále
začneme hmotnost, práce s váhami a převody jednotek hmotnosti. Průběžně budeme
psát desetiminutové písemky, celou kapitolu vždy shrneme v písemné opakovací práci.
Možnost opravných písemek - úterý, středa od 14hod.

P

Potravní vztahy mezi organismy; Buňka základ života; průběžně testy.

Z

Určování zem. polohy – žáci využijí k procvičování úlohy, které obdrželi (k tomu je
třeba, aby každý žák měl doma k dispozici Školní atlas světa – rok vydání není důležitý,
škola má pro zájemce k dispozici vyřazené). Mapa – měřítko, mapový klíč, rejstřík,
druhy map, orientace. Ověřování zvládnutí dovedností formou krátkých testů v el. i
papírové podobě.

Aj

Pav, Gott: Mluvní cvičení na téma narozeniny ve Velké Británii. Unit 2 - Animals - Kde
žijí, co jedí, dělají, umí. Opakování přítomných časů a zájmen a slovní zásoby
.Průběžné testy na probíranou látku. Kontrolní test za unit 2 a mluvní cvičení na téma
moje oblíbené zvíře na konci listopadu.Mach: Animals + Holidays, Halloween,
průběžné testy a opakování, Unit 2 test.

Inf

Word – záhlaví a zápatí, práce s obrázkem – efekty, oříznutí apod. Průběžné
vyhledávání na Internetu – práce s Google Maps Aktivita – Deset divů světa. Teoretické
pojmy,
operační
systém.
První
teoretický
test.
Práce
s
portálem
moodle.zslesni.cz.Práce s tablety

