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Mluvnice




Úkoly zadány v Google
učebně:

Zvuková stránka věty
- větná melodie
druhů vět
Spodoba znělosti
-procvičování



Vypracuj úkoly v Google
učebně



Procvičování na portálu
Umíme česky v sekci
Domácí úkoly



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

Literatura


Autorské neboli
moderní pohádky
P. Šrut: Lichožrouti

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

kamila.hirova@kamenkacelakovice.cz

Matematika
Ludmila Jarešová

Téma: Desetinná čísla
- převody jednotek délky
- sčítání a odčítání
desetinných čísel
- zaokrouhlování
desetinných čísel
1. PO + ST: proběhnou online
hodiny
- převody jednotek
- zaokrouhlování
2. ČT: práce zadaná v PS
- sčítání a odčítání
desetinných čísel,
zaokrouhlování
3. PÁ: práce zadaná
v „Umíme matiku“

-

- 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

ludmila.jaresova@kamenkacelakovice.cz

Anglický jazyk
Klára Havlová

UNIT 5B – My house
Procvičování parts of the
house
 Nová slovní zásoba – věci
v domě
 There is / there are


Zadání úkolů a materiály najdete
v Google classroom.
Online hodina bude v době
konzultací v pátek.

klara.havlova@kamenkacelakovice.cz

Anglický jazyk
Markéta Kalinová

Pondělí: Online cvičení na
umimeanglicky.cz – čtení
s porozuměním na téma
„house“ (dům)
Úterý – státní svátek – online
hodina nebude

Podrobnosti a jednotlivé úkoly
najdete ve své učebně Google
classroom.

marketa.kalinova@kamenkacelakovice.cz

Středa: Online hodina a po
skončení hodiny možnost
konzultace
Unit 5C – Our Town – new
vocabulary, listening and
reading
There is – questions and short
answers

Dějepis
Hana Altmanová

Zeměpis
Hana Altmanová

Starověký Egypt

Online lekce úterý 10 – 10:45.

Učebnice str. 50-57.

Budeme pracovat s učebnicí a
dostanete pracovní list na Egypt.
Odevzdáte v učebně.

Planeta Země – Pohyby Země
okolo osy a okolo Slunce

Online lekce čtvrtek 12:35-13:30.

Online: PS 1. díl str. 19
zkontrolujeme. Samostudium:
str. 20.
Učebnice str. 34-39.

Fyzika
Kateřina Bačová

Složení látek – pohyb částic,
difuze
Učebnice str. 29 – 33.

Prezentace v Google učebně +
pracovní sešit str. 14 - vše
probereme na on-line hodině.
Kvíz v Google učebně!
výkladové video Složení látek a
difuze. SUPER!

Přírodopis
Jitka Ostenová

Ploštěnci – ploštěnka mléčná
Přečti si text v učebnici a
prohlédni si obrázky (str. 2627).

Do sešitu si udělej zápis podle
prezentace, která je v Google
učebně. Nakresli si a popiš tělo
ploštěnky mléčné (dle uč., str. 27).
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Setkáme se na online hodině.

Podívej se na krátké video o
ploštěncích.
V Google učebně najdeš otázku
k vypracování. Nezapomeň ji
odeslat zpět ke kontrole.

Třídní učitel: Jitka Ostenová
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