ZADÁNÍ ÚKOLŮ NA OBDOBÍ 18. - 22. 1.
ČESKÝ JAZYK
Náhradní úkoly pro žáky, kteří nemohou pracovat v Teams
Literatura: Recitace
Z následujícího odkazu si vyberte 2 básně, ty se naučte. Poproste rodiče, aby vás vyzkoušeli.
Snažte se o pěkný a plynulý přednes, správně dýchejte. U přednesu nespěchejte. Až se uvidíme
osobně, budete mít možnost mi básně odrecitovat za jedničky. :)
https://www.pravopiscesky.cz/vtipne-basne-k-recitaci-pro-deti-z-5-az-8-trid-zs-pra-120510587.html
Mluvnice: Slovesné tvary
Na straně 56 si projděte gramatiku zaměřenou na slovesné tvary. Obě tabulky si přepište do
sešitu. Z druhé strany sešitu pak vypracujte tato cvičení: 56/3a,3b; 57/4; 58/10
V případě, že nemáte přístup k internetu, kontaktujte mě a domluvíme se na individuálních
konzultacích a předání materiálů v papírové formě.
***********************************************************************

MATEMATIKA
Dělení desetinných čísel:
Učebnice str. 114 – 116 – teorie
• Cvičení pracovní sešit str. 55/5-9, 56/1
i**************************************************************************

ANGLICKÝ JAZYK - dívky
1. Unit 2A + farm animals vocabulary
2. Present continuous
3. Workbook pp 14-15
4. Student´s book pp 20
5. Review time
Zadání v Teams, EnglishMe
**********************************************************************************

ANGLICKÝ JAZYK – chlapci
• Opakujeme a kontrolujeme U1 B a C přítomný čas prostý ,řadové
číslovky a měsíce, slovní zásoba U1B/C/D- perfektně se naučit slovní
zásobu U1D a zapsat do slovníčků a naučit příslovce - never/sometimes
atd.
• Vyprávění na téma/psaní: “my daily life” and “household jobs” str.10- 11
WB a v učebnici str. 12-15

*************************************************************************

HUDEBNÍ VÝCHOVA
Téma: J. Haydn a tance - vše najdete v Teams
**************************************************************************

DĚJEPIS
Učivo: Východní Středomoří – učebnice str. 58-59 a opakování Mezopotámie
Otázky pro žáky nepracující v Teams: poslat vypracované odpovědi ze str. 59/1,2. Ostatní
mají práci zadanou v Teams.
*********************************************************************************

FYZIKA
Téma: Čas a jeho měření-Vypracovat pracovní list zadaný jako úkol v Teams
Učebnice str 52-57 přečíst
***************************************************************

PŘÍRODOPIS
Téma: Prvoci - Vypracovat pracovní list zadaný jako úkol v Teams
učebnice str 22- 24 přečíst
**************************************************************************

ZEMĚPIS
Učivo: Savany a tropické pralesy – učebnice str. 62-65.
Úkoly pro žáky nepracující v Teams: poslat vypracované otázky na str. 63/1-3 65/ 1-3. Ostatní
mají práci zadanou v Teams.
**************************************************************************

INFORMATIKA
Zopakujte si číslování stránek, úkoly: 1) číslování všech stránek 2) číslování od druhé stránky 3)
číslování od čtvrté stránky.

******************************************************************************

VKO
•

Dodělejte si zápis do sešitu - Kulturní bohatsví národa a nastudujte a doposílejte mi
svou vlastní prezentaci na jednu vámi vybranou “Unesco památku”
*************************************************************************

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
•

Vánoční dárek - práci máte již zadanou v Teams

****************************************************************************************

PRACOVNÍ ČINNOSTI
Hrneček z papíru
Návod zde:
https://www.youtube.com/watch?v=wjTo-y79C7M

*************************************************************************

VKZ
V MS Teams máte prezentaci s názvem “Dědičné choroby”, udělejte z ní stručný zápis.
*************************************************************************

TV
Pokračujte především v pobytu a pohybu venku.
Dále si vyberte na You Tube libovolné video pro cvičení jógy - např. 20 minut JÓGY PRO
ZAČÁTEČNÍKY. A alespoň 2x v týdnu protáhněte své tělo.

