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Český jazyk
Kamila Hířová

DATUM
7. – 11. 12. 2020

pokyny pro děti

zdroje (úkoly, zadání apod.)

Mluvnice

Úkoly zadány v Google učebně:



Slova příbuzná



Vypracuj úkoly zadané
v Google učebně



Pravopis
souhláskových skupin



Procvičování na portálu
Umíme česky v sekci
Domácí úkoly



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

Literatura


Světové pohádky

-pohádky H. CH.
Andersena

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

kamila.hirova@kamenkacelakovice.cz

Matematika
Ludmila Jarešová

Téma: Desetinná čísla
- násobení desetinných čísel
- převody jednotek délky,
hmotnosti a obsahu
1. PO + ST: proběhnou
online hodiny
- převody jednotek
- desetinná čísla násobení
2. ÚT + ČT: práce zadaná
v PS
- násobení desetinných
čísel, převody + dokončení
učiva z online hodin
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
Online hodiny:
Po od 8:55 – celá třída
St od 8:00 – 2. skupina
8:55 – 1. skupina

ludmila.jaresova@kamenkacelakovice.cz

Anglický jazyk
Klára Havlová

UNIT 5C - My town
Pracovní listy rozdané ve
škole (společně zkontrolujeme
na online hodině, vypracujte

Zadání úkolů a materiály najdete
v Google classroom.

je a připravte na online
hodinu).
klara.havlova@kamenkacelakovice.cz

Anglický jazyk
Markéta Kalinová

Pondělí – Mickey, Millie and
Mut’s day out – play a game!
(Student’s book p. 59). Try to
make a similar game for you
friends and family.
Úterý: Online hodina
Unit 5D – Can, can’t speaking
practice, workbook exercises p.
48 and 49

Podrobnosti a jednotlivé úkoly
najdete ve své učebně Google
classroom.
marketa.kalinova@kamenkacelakovice.cz

Středa: Online pracovní listy
na liveworksheets.com

Dějepis
Hana Altmanová

Starověká Indie
Učebnice str. 58 – 60.
Setkáme se na online hodině
v úterý (3. hod).

Zeměpis
Hana Altmanová

Čas na Zemi
Učebnice str. 41 - 43.
Pracovní sešit str. 23.
Setkáme se na online hodině ve
čtvrtek (6. hod).

Fyzika
Kateřina Bačová

Opakování učiva –
síla, gravitace, atom a iont

Práce je zadaná z páteční hodiny ve
škole.

Přírodopis
Jitka Ostenová

Měkkýši - Plži

Do sešitu si udělej zápis podle
prezentace, která je v Google
učebně.

Přečti si text v učebnici a
prohlédni si obrázky (str. 3032).
Setkáme se na online hodině
v úterý (2. hod).

Test z tématu Indie a Čína je
naplánován na 15. 12. 2020.

Samostudium: pracovní sešit str.
24 (Čas na Zemi).

Podívej se na krátké video o
měkkýších.

Třídní učitel: Jitka Ostenová
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