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Obsah učiva, úkoly, pomůcky, další informace

Jak tělo využívá a zpracovává potraviny
Architektonický zázrak
Bude VV – „Vánoce ve výtvarném umění“ - pastelky
Anglie jako vstupní brána populární hudby do Evropy, TEST (C-dur, G-dur)
Vorbereitungstest (AH)
Piper Computer Kit
B – Kids – listening, reading. Everyday expressions
Metan a jeho příbuzní
Mocninné vzorce, str.57-58
Školní kolo olympiády z Čj.
Výklad – úvod.
Cesty poznání světa
Různá elektrická zapojení
Mocninné vzorce, str.58, TEST (druhá odmocnina)
Plyn urychlující zrání ovoce
Národní obrození
Obyčejná měkká tužka, guma,fotku obličeje
Druhá mocnina a odmocnina - shrnutí
Test Lektion 5
Gymnastika
Test – present perfect
Diktát. Významové poměry.
Přednáška o energii
Stavba kostry člověka
Druhá mocnina odmocnina - PC
Turning down suggestions
Stara česká Vysočina a mladé Karpaty

Další informace:
1. Naše škola se zapojila do výzkumu v rámci projektu EU Kids Online IV, který realizuje
Masarykova univerzita Brno. Součástí projektu je průzkum prostřednictvím online dotazníku, který
budou anonymně vyplňovat žáci 2.stupně ZŠ. Prosíme rodiče, aby si přečetli průvodní dopis a
podepsali souhlas s účastí svého dítěte v tomto výzkumu. Vlastní výzkum v rozsahu jedné vyučovací
hodiny se uskuteční v pátek 12.1.2018. Děkujeme za spolupráci.
2. V sobotu 24. února 2018 proběhne DĚTSKÝ KARNEVAL, který pořádá Spolek rodičů a přátel ZŠ
a MŠ Chraštice. Již teď prosíme všechny rodiče, zda by nám pomohli se sháněním sponzorů na
zajištění programu, odměn a tomboly pro děti. Děkujeme!
3. Chcete-li mít pravidelné informace o aktuálním dění ve škole, přihlaste se k odběru novinek na
školním facebooku: www.facebook.com/zschrastice.
4. V pátek, 12. 1. 2018, proběhne beseda o energetické gramotnosti a energiích, kterou povedou
lektoři z Karlovy univerzity. Beseda je pro žáky zdarma.
Ing. Jana Derflová, třídní učitelka

