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Informace 
 http://www.zslesni.cz/aktuality/nova-telefonni-cisla-nasi-skoly.html 

 http://www.zslesni.cz/aktuality/tridni-schuzky-na-nasi-skole.html 

Akce, 
pomůcky 

 5. 3. – Projektový den – „Kdo zabil Alexandra“ 

 10. – 14. 3. – Jarní prázdniny 

 20. 3. – Indonésie, zeměpisný pořad pro děti 

 20. 3. – Třídní schůzky od 17:00 

 28. 3. – Rodičovské suplování  

ČJ 
Mluvnice: opakování pravopisu, věta a souvětí, spojovací výrazy, větné členy 
Sloh: charakteristika, vypravování – prostředky vypravování, čtení s předvídáním, čtení 
s porozuměním Literatura: ukázky textů publicistických a populárně naučných 

AJ PG: Unit 5 - London, dokončení. Použití členů u místních názvů, orientace ve městě, směry, 
předložky. SG: dokončíme unit 5, začneme unit 6 /předpřítomný čas/. 

M 
Přímá a nepřímá úměrnost - řešení úloh, výpočet pomocí trojčlenky. Procenta - základní pojmy, 
výpočet přes jedno procento, výpočet pomocí trojčlenky. Lichoběžník - konstrukce, výpočet obsahu 
a obvodu. Obsah a obvod trojúhelníku. 

F Skládání sil, Newtonovy pohybové zákony, odporové síly, tření.  

Inf 

Pravidla prezentování – kritéria správné prezentace; prezentování svých prací před třídou (z 
minulého školního roku); Excel – souhrnný test 3. března 2014. Průběžné vyhledávání a práce 
s internetem – google maps, translator atd. Soustavná práce s operačním systémem, emailem 
apod. Hardware – bit, byte, počítačový zdroj a PC skříně 

P P – Mechorosty, plavuně, přesličky, kapradiny; Části těla semenných rostlin; průběžně testy. 

D český stát v době Lucemburské-Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV. Prezentace vybraných témat. 

Z opravný test Amerika – celkový přehled + test Antarktida 
Austrálie a Oceánie – viz učebnice Z7 

Vkz Etapy lidského života, zejména dospívání. 

ČVS Čvs – Kultura (kulturní slohy s důrazem na Liberecko) 

Domácí 
úkoly 

 Budou zadávány průběžně v hodinách. 
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