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Informace
a akce

Čj

Listopad 2022

14. – 16. 11. Projektové dny
17. 11. Statní svátek
18. 11. Ředitelské volno
28. 11. až 30. 11. Termíny triád
Tvarosloví - slovesný rod - činný x trpný; pravopis v koncovkách sloves; literární žánry - bajka,
pověst; pravidelná pravopisná cvičení 2x týdně; jednou týdně zadávání dobrovolných úkolů k
procvičování pravopisu; čtvrtletní diktát + práce - termín bude upřesněn v edookitu.

M

V listopadu nás čekají Zlomky a výpočty s nimi, Celá čísla a Středová souměrnost. Malé testy
jednou týdně. Stále nosit rýsovací pomůcky.

D

Raně středověké říše - Franská říše, Německo, Byzanc, Arabská říše. Počátky našeho státu - první
přemyslovská knížata. Románská kultura.

Z

Regiony Afriky, závěrečný test.

Inf

Práce na projektu Zvolené komponenty a další témata. Práce s greenscreen. Editace a střih videa.

Př

Ryby - přizpůsobení těla životu ve vodě, význam, vybrané druhy, zajímavosti, ochrana, rybolov.
Obojživelníci - úvod.

Čvs

F

Aj

Vkz

Komunikace (verbální, neverbální); Asertivita; Piktogramy.
Hodnocení projektů z fyziky za měsíc říjen. Výpočet rychlosti, dráhy, času ze vzorce v = s/t. Převody
jednotek rychlosti, určování nejmenšího dílku na stupnici, rozdíl mezi okamžitou a průměrnou
rychlostí. Tvorba grafů, měřítko, odečítání z grafů - pohádka, příklady. Rovnoměrný a
nerovnoměrný pohyb, využití měřícího systému PASCO. Kontrola sešitu a domácích úkolů.
Materiály na procvičování najdete v Google Classroom.
V listopadu začneme druhou lekci na téma Budoucnost. Seznámíme se s tvořením
budoucího času pomocí slovesa will, naučíme se jej používat i ve vyjadřování
bezprostředních rozhodnutí, budeme mluvit o budoucnosti lidí, dopravy, škol
apod.Zopakujeme doposud probrané časy a slovní zásobu. Průběžně budeme psát
testy na probranou látku.
Alkohol a alkoholismus
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