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Pokyny pro děti

Zdroje (úkoly, zadání apod.)

Mluvnice
●

Pravopis vyjm. slov po
VaZ
- opakování

●

Útvary národního
jazyka
- shrnutí

Úkoly zadány v Google
učebně:
● Procvičování na portálu
Umíme česky v sekci
Domácí úkoly

Literatura
●

Pohádky B. Němcové

●

Vypracuj úkoly v Google
učebně

●

Přečti si prezentaci,
zapiš si zápis do sešitu
a vypracuj úkoly
v Google učebně

Uvidíme se na online
hodinách:
Po – Mluvnice (půlená
hodina):
1. skup. – 3. hodina
2. skup. – 4. hodina
St – Literatura – 3. hodina
Matematika
Ludmila Jarešová

Téma: Desetinná čísla

-

- na online hodiny si předem
připravujte pomůcky: učebnici,
psací náčiní, školní a pracovní
sešit

-

- upřesnění úkolů v PS i „Umíme
matiku“ najdete ve své Google
Učebně

- porovnávání,
zaokrouhlování, vyjádření
zlomků desetinným číslem
1. PO + ST: proběhnou
online hodiny
2. ÚT + ČT: práce zadaná
v PS
3. PÁ: práce zadaná
v „Umíme matiku“
email:
ludmila.jaresova@kamenka
-celakovice.cz

Anglický jazyk
Klára Havlová

UNIT 5A – My room
● Prepositions of the
place (předložky určení
místa)
● My room – description
of my room (popis
pokoje).

Zadání úkolů a materiály najdete
v google classroom.
klara.havlova@kamenka-celakovice.cz

●

Anglický jazyk
Markéta Kalinová

Kontrola domácí
přípravy z minulého
týdne

Unit 5A – My room:
furniture, things in the house,
prepositions of place, Where
is? - questions and answers
marketa.kalinova@kamenkacelakovice.cz

Dějepis
Hana Altmanová

Podrobnosti a jednotlivé úkoly
najdete na Google classroom.
Vstup do učebny
Online hodina ve středu od
11:50
Prezentace v Google
classroom 6-13 zápis na celý
týden

Mezopotámie, civilizace
Sumerů
UČ 41-48

Online lekce: úterý 1010:45 společně projdeme
kapitolu Mezopotámie a
Sumerové přes google
classroom meet
●

Zeměpis
Hana Altmanová

Planeta Země – poledníky,
rovnoběžky, zeměpisná síť
PS 1. Díl 14-16 UČ 27-31
●

●
●

Fyzika
Kateřina Bačová

Síla

Přírodopis
Jitka Ostenová

Bakterie - jednobuněčné
organismy

Udělejte si do modrých
sešitků zápis z nové ppt.
snímky 5-10 Planeta Země.
Je to téma Poledníky a
rovnoběžky, zeměpisná síť.
čtvrtek 12:45-13:30 online
lekce přes google classroom
Meet
Kontrola PS str. 14, začneme
spolu 15
Veškeré pokyny k distanční
výuce máte v google
classroom

Prostudujte si pracovní list v Google
učebně (učivo bude probráno při online hodině v pátek v 10.00).

Přečti si text v učebnici a prohlédni
si obrázky (str. 20-21).
Do sešitu si udělej zápis podle
prezentace, která je v Google
učebně, nakresli a popiš
jednoduchou bakterii.
Podívej se na krátká videa o
bakteriích.
Setkáme se na online hodině v
8.55 v úterý.
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