Samostudium 21. - 27. března 2020

učitel
Podskalská
Nováčková
Zemková

třída
1.A
1.B
2.A

Syslová

2.B

Vtípil

3.A

Petrová

3.B

Rzepková

3.A

obsah učiva

přílohy

komunikace po e-mailu
zadání na webu ve vlastní rubrice
ČJ - písanka str.6 - 9, prac. sešit str.1 - 5, opakování, denně přečíst aspoň 4 strany
mimočítankové četby
M, příloha ČJ -věty
Ma - prac.sešit str. 10 - 13, příloha zábavné tvoření a spojovačky

ČJ -věty
zábavné tvoření
spojovačky
Prv - učebnice a prac.sešit str. 47 - 48, příloha zvířata - děti vypíší na druhou stranu zvířata
do sloupce domácí a volně žijící zvířata, příloha roční období
roční období
VV - příloha sněženky - geometrické obrazce kolem rostliny vymaluj barevně
příloha sněženky
Pv - příloha myšky -stačí tvrdý papír a kousek provázku
příloha myšky
komunikace po e-mailu
Stávající komunikace přes třídní disk 3.A byla v době výluky nově rozšířena o
youtube kanál a na samotném disku pak byla zřízena složka, v níž jsou publikovány
odkazy, pracovní listy, klíče k řešení zadaných úloh, odkazy, které mohou pomoci
orientovat se v prostředí aktuálně netradičně probíhajícího vzdělávacího procesu
apod. Odkaz do složky je sdílen i v dokumentu, který dosud sloužil k přehledu
zadaných DÚ a vyhlášených výzev (challenges). Složka obsahuje i dokumenty
průběžně přinášející informace třídního učitele i umožňující hromadnou
komunikace formou sdíleného dokumentu. Pokud byste potřebovali rozšířit
přístupová práva k disku o další rodinné příslušníky, u kterých např. děti právě
pobývají, neváhejte se obracet na třídního učitele.
komunikace po e-mailu
WHERE ARE YOU FROM? Žáci se podívají na strany 38, 39 v učebnici, zelenou
tabulku na straně 38 a šedou tabulku na straně 39 si přepíšou do sešitu (Sešit –
Slovíčka). Žáci se naučí tato slovíčka. + Pracovní sešit str. 38, 39

poznámka
vlevo dole na webu

WHERE ARE YOU FROM? Žáci se podívají na strany 38, 39 v učebnici, zelenou
tabulku na straně 38 a šedou tabulku na straně 39 si přepíšou do sešitu (Sešit –
Slovíčka). Žáci se naučí tato slovíčka. + Pracovní sešit str. 38, 39
Žáci s OMJ Téma: POČÍTÁME - Pracovní sešit strana 34, 35 + učit slovíčka
- zopakovat si slovíčka v učebnici - str. 35, 39, 43
- v pracovním sešitě si zopakovat rozdíly v tabulce č. 2 na straně 30
- v pracovním sešitě udělat na str. 36 cvičení 2 (doplnit his/her/our...)
- zopakovat sloveso "být" + používání "a/an" - materiály přikládám
3.B

Jedličková

3.A+B

slovíčka s výslovností

Na tento týden jsem připravila celkem 4 přílohy. Naleznete v nich pomůcku pro
používání "a/an", souhrn slovesa "to be" a slovíčka s fonetickým
přepisem+překladem. Tabulky č. 3 a 5 se děti neučí! Slouží pouze pro překlad k
přiloženým papírům. Zbytek je pouze opakování obohacené o fonetický přepis.
Překlad fonetických znaků dodávám k dispozici také.
používání "a/an"
sloveso "to be"
fonetický slovníček

Burdová

4.A

Kobernová

5.A

6.A
7.A
8.A
9.A
Baďurová
Brázdová
Horálek

zadání na webu ve vlastní rubrice
přírodověda: vypracuj PL Přizpůsobivost rostlin a živočichů, učebnice str. 40,
připrav si reportáž na jednoho živočicha žijícího v ZOO (ukázka str. 41 růžový
rámeček)
český jazyk čtení: četba vlastní knihy-zkus se zamyslet, jestli to, co si právě
přečetl/a Ti něco připomnělo, co už jsi v životě zažil/a, zaznamenej do sešitu
přírodopis: vypracuj prac. list – ploštěnci, pomoc najdeš v učebnici str. 52-55
přírodopis: vypiš do sešitu ze str. 58 Ptáčí obry a trpaslíky, vyhledej tyto i v ČR
přírodopis: vypracuj prac. list – geologické vědy (pracuj s učebnicí pro 9. ročník str.
8-9)
chemie: pracovní list – nekovy (pracuj s učebnicí str. 48-53)
chemie: deriváty úhlovodíků str. 48-49 – výpisky do sešitu, vypracuj str. 49/1-3
zadání na webu ve vlastních rubrikách
viz e-learning (moodle)
viz e-learning (moodle)

vlevo dole na webu
Pracovní list

Pracovní list

Pracovní list
Pracovní list
vlevo dole na webu
vlevo dole na webu
vlevo dole na webu

Bärtlová

6.A
7.A
8.A
9.A
9.A

Holmanová

Vostárková

9.A
9.A
6.A
7.A
6.A

7.A

8.A

Najbrt
Steinbauer

Pěstitelky: Nakresli obrázek na čtvrtku A4 nebo A3, co patří do biokoše
Anglický jazyk: PS str. 21-2
Anglický jazyk: PS str. 43-44
Přírodopis: vypsat Řídící centrum str. 92-4, obr. Mícha a míšní nervy, Části mozku,
Laloky koncového mozku s centry
Zeměpis: Královéhradecký kraj str. 88-9, kdo má referát, pošle ho všem i mně (platí
slepá mapa 1
i pro Liberecký)
slepá mapa 2
Anglický jazyk: PS do str. 30
Ekologie: přečíst uč. 42-3 Náš živ. Styl, vysv. Pojem Ekologická stopa

do konce mimoř. ud.

Francouzština:
Pracovní list FrJ 6
Čeština:
Pracovní list ČJ 7
Němčina: Vyhledat, označit si a naučit se nová slovíčka – Pracovní sešit strana 33
(sportlich, schlank, pünktlich, (un)sympatisch, streng, energisch, ruhig,
(un)praktisch, modern, fair, gut, schimpfen, selten, leise, das Bier, beschreiben, das
Tier, schlecht)
Projít si v učebnici na str. 35 cvičení 4 a,b – umět tvořit krátké věty – popis osob.
V pracovním sešitě na str. 27 vypracovat cv. 6 a, b.
Němčina: Naučit se nová slovíčka – Pracovní sešit strana 67, pravý sloupec po
šedou čáru (od der Monat po das Geschenk)
V pracovním sešitě na str. 62 vypracovat cv. 12, 13 a,b, 14.
Znát názvy měsíců a umět je přiřadit k ročním obdobím.
Němčina: Naučit se nová slovíčka – Pracovní sešit strana 36 (od die Lebensmittel *
po das Stück) * !!! pozor na odkaz co se týče potravin, patří k tomu slovní zásoba
na obrázcích v učebnici na straně 32 ve cvičení 11.
V pracovním sešitě na str. 29 vypracovat cv. 7
zadání na webu ve vlastní rubrice
zadání na webu ve vlastní rubrice

vlevo dole na webu
vlevo dole na webu

