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Obsah učiva, úkoly, pomůcky, další informace

Péče o duševní zdraví
Unit 4A – Can and must, pg.35
Bude VV – „Vánoce ve výtvarném umění“ - pastelky
Anglie jako vstupní brána populární hudby do Evropy, TEST (C-dur, G-dur)
Akustika-periodické děje, vlnění
Piper Computer Kit
Podobnost, str.41, TEST (soustavy rovnic)
Průběh 2. svět. války. Odevzdání projektu
Průběh 2. svět. války. Odevzdání projektu
Země je dynamická planeta – Desky v pohybu
Unit 4B – Kids (The fashion show), pg.36
Cesty poznání světa
Opakování a procvičování názvosloví (oxidy, halogenidy, sulfidy)
PC - Konjugation
Unit 4B – Expressing worries, pg.37
Poměr podobnosti, str.42 - 43
Osídlení – Čemu se říká venkov, venkovská osídlení
Obyčejná měkká tužka, guma, fotku obličeje
Test - Lektion1
Podobnost trojúhelníků, str.45
Gymnastika
Větný rozbor. Práce s textem. Číslovky – druhy, skloňování. Pravopisné cvičení
Válečná literatura – J.Hašek (Švejk), E.M.Remarque a další autoři
Chemické reakce a děje
Přednáška o energii
Podobnost trojúhelníků, str.46-47
Slovesa – slovesné třídy a vzory
Projekt EU Kids Online IV – dotazníkový průzkum (online na PC)

Důležité informace:
1. Změna v rozvrhu! Český jazyk bude tento týden ve čtvrtek a v pátek ( místo v úterý a středu
Nezapomeňte si přinést učebnice, sešity a další potřeby na vyměněné předměty (viz výše).
2. 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.
3. 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!
4. Chcete-li mít pravidelné informace o aktuálním dění ve škole, přihlaste se k odběru novinek na
školním facebooku: www.facebook.com/zschrastice.
5. V pátek, 12. 1. 2018, proběhne beseda o energetické gramotnosti a energiích, kterou povedou lektoři z
Karlovy univerzity. Beseda je pro žáky zdarma.
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