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Informace

Učivo:

Prosinec 2016

1.12. Třídní schůzky od 17:00hod
8.12. Adventní trhy 15:00
13.12. 16:30 Kavárna pro rodiče na téma Pasti na naše děti – pan Šolc
15.12. Vánoční třídní besídka s Ježíškem od 16:00hod do 20:00hod
19.12. Projektový den – Den barev
19.12. Vánoční koncert od 16:00hod
23.12. až 2.1. Vánoční prázdniny, nástup 3.1.2017

ČJ

Pravopis - průběžně. Kontrolní diktát. Některé odchylky od pravidelného skloňování
podstatných jmen. Přídavná jména - úvod. Prezentace přečtených knih, recitace. Popis.
Dílny čtení.

M

Pokračujeme podle učebnice, šipkové grafy, desetinná čísla, součtové trojúhelníky,
krokování. Jednou týdně malé testy (příklady podobné v učebnici), 2.12. - 1. čtvrtlení
práce (kapitoly z učebnice probrané doposud). Možnost opravných testů (středa po
vyučování). Hodnotím práci v hodině, někteří stále nepracují.

D

Pravěk – shrnutí, starověk – základní charakteristika období, podmínky pro vznik
nejstarších států, orientace v dějepisné mapě. Starověká Mezopotámie – zeměpisná
poloha, přírodní podmínky, základní mezníky, věda a kultura, přínos dalším civilizacím.

F

V měsíci prosinec dokončíme hmotnost, práce s váhami a převody jednotek hmotnosti.
Druhý týden v prosinci kontrolní test hmotnost. Začneme probírat objem. Průběžně
budeme psát desetiminutové písemky, celou kapitolu vždy shrneme v písemné
opakovací práci. Možnost opravných písemek - úterý, středa od 14hod.

P

Buňka základ života; Nejjednodušší organismy (viry, bakterie). Průběžně testy

Z

Litosféra – jak vznikají pohoří, ostrovy, hydrosféra – voda na Zemi (u od s 40), kontrolní
test

Aj

Pav, Gott: Unit 2 /přítomné časy/ uzavřeme testem a v Unit 3 se začneme učit minulý
čas, nejprve sloveso „to be“. V posledním týdnu zopakujeme vánoční slovní zásobu.
Mach: V prosinci nás čekají následující témata a gramatické oblasti: - vocabulary unit
3, - past simple tense +,-,?, - Irregular verbs – study hard!, - průběžné opakovací testy.

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

Čvs

Domov, rodina.

