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zdroje (úkoly, zadání apod.)

Mluvnice


Úkoly zadány v Google učebně:

Pravopis
souhláskových skupin:
– přípony – ský, -cký
–
-opakování
- psaní předpon a
zdvojených
souhlásek

Literatura


Báje – Řecké báje a
pověsti

Téma: Dělení přirozeného
čísla přirozeným číslem

-

- procvičování – desetinná
čísla
- dělení desetinných čísel +
dokončení učiva z online
hodin
3. PÁ: práce zadaná
v „Umíme matiku“
ludmila.jaresova@kamenkacelakovice.cz



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

St – Literatura – 3. hodina

-

1. PO + ST: proběhnou
online hodiny
- desetinná čísla dělení
2. ÚT + ČT: práce zadaná
v PS
str. 74 – Test (kontrolu
provedeme na středeční
dělení online hodině)

Vypracuj úkoly zadané
v Google učebně

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

kamila.hirova@kamenkacelakovice.cz

Matematika
Ludmila Jarešová



-

- 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 8:55 – 1. skupina
od 10:55 – 2. skupina

Anglický jazyk
Klára Havlová

UNIT 5D can/can´t –
questions, short answers
Revision UNITS 5A-D

Zadání úkolů a materiály najdete
v google classroom.

klara.havlova@kamenkacelakovice.cz
Anglický jazyk
Markéta Kalinová

Pondělí: Online procvičování
slovíček na
umimeanglicky.cz – téma
město

Podrobnosti a jednotlivé úkoly
najdete ve své učebně Google
classroom.

Úterý: Online hodina – Unit 5
Culture: An English town reading (Student’s book p. 60)
Středa: Online konzultace,
Unit 5 – English across the
curriculum – History: towns and
cities (Student’s book p. 61)

Dějepis
Hana Altmanová

Formování Řecka – mytické
období (Homér) a první
městské státy
2. díl UČ (modrá) 8-16

marketa.kalinova@kamenkacelakovice.cz

Začínáme téma Starověké Řecko.
Prezentace najdete v GC.
Budu zkoušet online z probrané
látky od příštího týdne (napřed si
nové téma upevníme).
Online hodiny: út 10-10:45

Zeměpis
Hana Altmanová

Čas a jeho měření
Proč posunujeme čas na
hodinkách?
Mezinárodní datová hranice –
vymezení, význam
PS 25-26 UČ 44-47

PS 25 (dokončíme z předvánočních
hodin) a 26 začneme spolu.
Budu zkoušet online (na konci
hodiny si vyzkouším vybrané žáky)
z tématu Měření času.
Domluvíme se na online test
z tématu Čas na Zemi.
Online hodiny: čt 12:45-13:30

Fyzika
Kateřina Bačová

Magnetické pole, magnety
Učebnice str. 52 – 58.

Přírodopis
Jitka Ostenová

Kroužkovci
Přečti si text v učebnici a
prohlédni si obrázky (str. 3637).
Setkáme se na online hodině.

Prezentace v Google učebně.
Pracovní sešit str. 20, 21 pouze 1 a
3.
Vše probereme na on-line hodině.

Do sešitu si udělej zápis podle
prezentace, která je v Google
učebně.
Podívej se na video o kroužkovcích.
V Google učebně najdeš otázku
k vypracování. Nezapomeň ji
odeslat zpět ke kontrole.
Třídní učitel: Jitka Ostenová
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