Týdenní plán
ŠKOLA

TŘÍDNÍ UČITEL
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Jitka Ostenová

6. A

Předmět

Pokyny pro děti

Český jazyk
Kamila Hířová

Mluvnice




Tvoření slov –
střídání samohlásek při
odvozování

Světové pohádky
-Pohádky bratří
Grimmů

kamila.hirova@kamenkacelakovice.cz

Matematika
Ludmila Jarešová

23. – 27. 11. 2020

Zdroje (úkoly, zadání apod.)

Úkoly zadány v Google učebně:


Vypracuj úkoly zadané
v Google učebně



Vypracuj úkoly zadané
v Google učebně



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

Rozšiřování slovní
zásoby – význam
slov, práce s textem

Literatura


DATUM

Téma: Desetinná čísla
- převody jednotek délky a
hmotnosti
- sčítání a odčítání
desetinných čísel

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

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

1. PO + ST: proběhnou
online hodiny
- převody jednotek
- desetinná čísla + a -

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

2. ÚT + ČT: práce zadaná
v PS (+ dokončení učiva z
online hodin)
- sčítání a odčítání
desetinných čísel, převody

ludmila.jaresova@kamenkacelakovice.cz

3. PÁ: práce zadaná
v „Umíme matiku“

Anglický jazyk
Klára Havlová



UNIT 5B – My house
There is, isn´t / there
are, aren´t

Zadání úkolů a materiály najdete
v Google classroom.



Anglický jazyk
Markéta Kalinová

UNIT 5C
úvod do nové lekce

klara.havlova@kamenkacelakovice.cz

Pondělí – Places in a town
or city - interaktivní pracovní
list

Podrobnosti a jednotlivé úkoly
najdete ve své učebně Google
classroom.

Úterý: Online hodina
Unit 5C - There is –
questions and short answers –
společný zápis
Listening, reading and
speaking

marketa.kalinova@kamenkacelakovice.cz

Středa: Online konzultace
Workbook p. 46 and 47/ 1, 2,
3
Homework: My dream town writing

Dějepis
Hana Altmanová

Zeměpis
Hana Altmanová

Starověká Čína
S avizovaným návratem do škol
od 30. 11. předběžně plánuji
test z tématu Egypt. Učebnice
str. 50-57 na úterý 1. 12.

Oběh Země okolo Slunce
(opakování)
Učebnice str. 36-39.
PS str. 21 zkontrolujeme.

Online lekce úterý 10-10:45.
Prezentace Čína v učebně.

Online lekce čtvrtek 12:35-13:30.

S avizovaným návratem do škol
od 30. 11. předběžně plánuji
test z tématu Orientace na
Zemi a Pohyby Země (PS 1421) na čtvrtek 3.12.

Fyzika
Kateřina Bačová

Elektrické pole – elektrizace
těles, vznik iontů
Učebnice str. 41 – 45, 47 – 48.

Přírodopis
Jitka Ostenová

Ploštěnci – vnitřní parazité
Přečti si text v učebnici a
prohlédni si obrázky (str. 2728).
Setkáme se na online hodině.

Prezentace v Google učebně
Pracovní sešit str. 16 a 17, 18/4
- vše probereme na on-line hodině.
Poslat do 4 dnů od výuky.

Do sešitu si udělej zápis podle
prezentace, která je v Google
učebně.
Podívej se na krátké video o
vnitřních parazitech.
V Google učebně najdeš otázku
k vypracování. Nezapomeň ji
odeslat zpět ke kontrole.

Třídní učitel: Jitka Ostenová
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