Zadané práce jsou na období do 20.3.

Český jazyk
Materiály byly předány 10.3.
Shrnutí:
Přečíst poučky ze str. 93, 94, 96, 97, 101 + ústně dětmi vybraná cvičení
Písemně zpracovat do sešitu PP str. 99 cv. 1
Matematika
Žáci nemají u sebe učebnici aritmetiky. Bude k vyzvednutí u p.uč. Princlíkové . Učebnici si
vyzvedněte včas ! /do 18.3. od 8.hod. -12.30hod./
Zadanou práci vypracujte na papíry. Práce je na 14 dní.
Str.77 cv. 2,3,4
Str. 79 cv. 1,2,3
Str.81 cv. 1
Str. 83 cv. 3,5,6
Str. 84 cv. 2,3,5
Přírodopis
Přečíst + vypsat kapitol. 18 (str.60 -62) – Přechod rostlin na souš
Německý jazyk
Číst si nahlas:
Text C – str. 108
Text D – str. 110
Vypracovat do sešitu: (jen odpovědi – německy)
Str. 109 cv. 7 – otázky č. 1,3,4,5,6,8
cv. 8 – otázky 1,2,3,4,6,10 – opsat německy + český překlad
Zeměpis
Učebnice str. 71 – 74
Můžete shlédnout dokumenty o zemích v severní Evropě

-

Ke každému státu nakreslit vlajku + zapsat rozlohu, počet obyvatel, hlavní město, státní
zřízení, úřední jazyk, hospodářství, velká města, člen

Dějepis
Dopsat zápis:
-

V r. 1300 se oženil s polskou dědičkou Eliškou Rejčkou a stal se polským králem
Založil Zbraslavský klášter
Získal uherskou korunu pro svého syna Václava III.
Václav III. (1305 – 1306): králem v 16 letech
r. 1306 v Olomouci zavražděn při cestě do Polska –rod Přemyslovdů vymřel po meči

uč. str. 96 – nakreslit rodokmen posledních Přemyslovců
uč. str. 97-103 – přečíst
Fyzika
Na papír zpracovat
Str. 90 cv. 1,2,3,4,5
Str. 91 cv. 1
Přečíst str. 91 -95
Do školního sešitu nadepsat TŘENÍ + vypsat žluté rámečky
Anglický jazyk
Přípravy jsou pro obě skupiny.
1)
2)
-

Učebnice str. 38 / VIRTUAL SOAP
Přečíst si a přeložit za pomoci slovíček v PS str. 82/3D
Učebnice str. 39/2
PS str. 30/1a za pomoci učebnice str. 38/ VIRTUAL SOAP
Kontrola je možná podle CD, které je vzadu v PS (nahrávka č.13)

3) Průběžně - procvičování dosavadní slovní zásoby + nepravidelných sloves

