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Informace 

 

 4. 4. Den otevřených dveří (10 – 15 hod) 

 12. 4. Projektový den 

 17. – 18. 4. Soutěž Bludiště (Ostrava) 

 25. 4. MaK „Cyklus rockové hudby“ 
 26. 4. Zápis do prvních tříd 
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 Skladba – druhy vedlejších vět-určování + grafické znázornění. 

 Charakteristika literární postavy + čtenářské dílny. 

 Čtvrtletní práce + diktát – termín bude upřesněn. 
 

 Kruh, kružnice, válec.  

 Operace se zlomky a zápornými čísly.  

 Jazyk písmen a úlohy.  

 Geometrická místa bodů.  

 Konstrukce. 
 

 Napoleonské války, Vídeňský kongres – opakovací test.  

 Emancipace národů.  

 Průmyslová revoluce (žákovské prezentace).  

 Historické dokumenty. 
 

 Testy za unit 4. Unit 5 - Our environment. Trpný rod v různých časech. Opakování 

nepravidelných sloves. Vyjadřování obav. Průběžné testy. (paní uč. Pavelčáková) 

 Dokončení Unit 4, test, používání trpného rodu v přítomném čase. Nová slovní zásoba – 
životní prostředí. Opakování slovíček a nepravidelných sloves. (paní uč. Gotteltová, 
Gabarová) 

 

 Dokončení lekce 1.3 – státy a jazyky světa, tvorba rozhovorů na zjištění údajů o třetí osobě, 
psaní e-mailu o své osobě. Kontrolní test (termín bude upřesněn na Edookit). Test 
Socrative (cvičný + ostrý, termíny budou upřesněny, prověření látky z lekcí 1.1-1.3). 
Zhodnocení práce za 3. čtvrtletí. (paní uč. Ulvrová) 

 Pomocné sloveso haben + vazba se 4. pádem; předměty ve škole + rozvrh hodin (spojeno 
s dny v týdnu); jednoduché časové údaje; pravidelné testy na časování sloves a slovní 
zásobu (paní uč. Terčová) 

 

 Procvičování názvosloví dvouprvkových sloučenin.  

 Vlastnosti, příprava a důkaz kyslíku. 

 Halogeny. 

 Síra, fosfor, uhlík - vlastnosti a využití.  

 Písemné opakování. 
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 Paliva a jejich výhřevnost.  

 Fosilní paliva obnovitelné zdroje energie. 

 Skupenské změny, výpočet skupenského tepla.  

 Písemné opakování. 
 

 Smyslová soustava test.  

 Vylučovací soustava, rozdělení, orgány, funkce, složení. 

 Test. 
 

 Dokončení přírodní poměry České republiky. 

 Kontrolní práce.  

 Povrch ČR. 

 


