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Důležité informace:

Obsah učiva, úkoly, pomůcky, další informace

Civilizační choroby aneb Jak se ubránit moderní době
Unit 4C – Are you a healthy eater, str.38
Člověk v sociálních sítích
Zpěv (Beatles)
Vznik a šíření zvuku
Soustavy rovnic – písemná práce
Slovesa. Větné rozbory
Česká a světová válečná literatura – J.Hašek, …
Země je dynamická planeta – Desky v pohybu (dokončení) + zemětřesení
Unit 4C – Should/ shouldn´t, pg.39
Piper Computer Kit
Test – chemické názvosloví; chemické reakce
Slovní druhy ohebné – procvičování. Větné rozbory. Diktát
Slohová práce – pracovní postup (připravit se)
Podobnost geometrických útvarů, str.41
Zemědělská výroba, str.66-71
Obyčejná měkká tužka, guma
Wie komme ich..? (S. 19,20)
Poměr podobnosti, str.42-43
Gymnastika
Vstup USA do války
Válka v Tichomoří
Test: Vitamíny, hormony, alkaloidy, drogy, doping(str.34-47)
Rychlost zvuku
Podobnost trojúhelníku, str.45-46
Wie komme ich (S. 22,23), Präpositionen mit 3. 4. Fall
Unit 4C – But and however, pg.39

1. V úterý 23.1.2018 v době od 15.00 do 17.00 budou mít všichni učitelé ZŠ KONZULTAČNÍ HODINY.
Budou se týkat jenom těch rodičů a žáků, kteří budou pozváni nebo se předem domluví s pedagogem o
potřebnosti této konzultace. Je důležité, aby se jednání o prospěchu a chování zúčastnili pedagog + rodič
+ dítě. Připomínáme také, že všichni pedagogové mají své pravidelné konzultační hodiny (v rozsahu cca 2
hodiny týdně) průběžně po celý rok. Je však třeba se vždy předem domluvit s učitelem mailem či
telefonicky. Rozvrh pravidelných konzultací najdete na školním webu nebo na nástěnce ve škole.
2. V pondělí 22.1.2018 proběhne další rodičovská kavárna – tentokrát na téma ŠKOLNÍ ZRALOST s Mgr. Podrázskou z Pedagogicko-psychologické poradny (PPP Příbram). Beseda začne od 16.00 h.
v podkroví MŠ a je určena především pro rodiče dětí z mateřské školy. Mohou se však zúčastnit i další
zájemci o tuto problematiku. Vstup zdarma.
3. Ve středu 31.1.2018 dostanou žáci Výpis z vysvědčení za 1.pololetí a Hodnocení přístupu ke
vzdělávání a chování žáka. Tyto dva doklady dětem zůstávají.
4. V pátek 2.2.2018 budou mít žáci jednodenní pololetní prázdniny. Provoz MŠ bude také přerušen.
5. 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!
6. Vybíráme doplatek na LVK ve výši 2500,-Kč. Plaťte u paní Galážové do konce ledna.

Mgr. Jana Břicháčková, třídní učitelka

