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Informace

Učivo:

Listopad 2022

15., 21., 22. A 24.11. termíny triád (rezervace na stránkách třídy)
17.11. Státní svátek
18.11. Ředitelské volno
1.12. od 15hod adventní trhy (prodej pro třídu, prosíme o drobnosti
vánočního charakteru)

ČJ

Rozvíjející větné členy - přívlastek (shodný / neshodný), několikanásobný / postupně
rozvíjející), předmět, příslovečné určení. Průběžné opakování pravopisu se zaměřením
na koncovky podstatných jmen a přídavných jmen. Subjektivně zabarvený popis vlastní tvorba, přirovnání, personifikace, metafora. ČD a práce s vybranými texty
(balady, romance).

M

V listopadu dokončíme obsahy geom útvarů a objem a povrch hranolů. Poté začneme
mocniny a odmocniny. Mít připraven fix, tabulku a rýsovací pomůcky. Jednou týdně
malé testy.

D

Fy

Kolonie Velké Británie, vznik USA, Francie za Ludvíka XIV., Rusko v 17. a 18. století,
české země po 30. leté válce.
Hodnocení projektů z fyziky za měsíc říjen. Výpočet příkladů z účinnosti, přeměny
energie, polohová a pohybová energie. Budeme psát dva testy, jeden bude z účinnosti
(zahrnuje i práci a výkon) a druhý z polohové a pohybové energie. Laboratorní práce
budou zaměřeny na měření mechanické energie. Sledujte úkoly v Google Classroom.

Ch

Roztoky. Nasycený a nenasycený roztok. Složení roztoků - hmotnostní zlomek. LP filtrace, destilace a dělicí nálevka.

Bč

Kosterní soustava člověka – obecné informace o kostech, typy. Jednotlivé segmenty
kosterní soustavy. Test

Z
Aj

Evropa (regiony, problémy regionu). Průběžně testy.
Far: V druhé lekci si připomeneme předpřítomný čas a naučíme se další pravidla, kdy
jej použít. V rámci rozšiřování slovní zásoby budeme tvořit z podstatných jmen
přídavná jména. Seznámíme se s tázacími dovětky. V průběhu si napíšeme testy z
probírané gramatiky a slovní zásoby.
Pav: V listopadu se budeme ve druhé lekci věnovat opakování předpřítomného a
minulého času.. Přečteme si o filmových kaskadérech, Sweet Sue a Smart Alecovi , o
slávě a štěstí, o tom zda teenageři čtou a co. Pokusíme se psát texty s různými
časovými výrazy. Průběžně budeme také psát kontrolní testy.

Nj

Já a moje rodina, moji přátelé, moje záliby - časování sloves v přítomném čase, zápor,
přivlastňovací zájmeno mein, meine. Základní informace o německy mluvících zemích.

Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 46001, Liberec 1
tel./fax:482710670, e-mail: info@zslesni.cz, www.zslesni.cz

