PLÁN VÝUKY 30. 3. - 3. 4. 2020
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kde a kam napíšu
UČIVO

PŘEDMĚT + CíL
ČESKÝ JAZYK
TP30
Tvoříš texty
Hraješ si s příběhy

1.

Přečteš si zadání a ukázky textů, vytvoříš podle svých možností odpovídající
text. Viz Úkol TP 30, kde najdeš více informací a vzkaz od paní učitelky.

2.

Pracuješ na čtenářském deníku, pokud jsi ho ještě neposlal/a.

3.

Pracuješ na článcích do dvojčísla Sedmopolisu, pokud nemáš hotovo.

4.

Pravidelně čteš :-) nebo posloucháš audioknihy.

NĚMECKÝ JAZYK
TP30

1.

Pracuj s učebnicí na s. 11, připomeň si číslovky. Do sešitu přepiš SLOVY : 1, 4,
11, 15, 13, 17, 19, 26, 34, 65, 72. Zkus někoho v okolí naučit počítat do 19.

opakuješ číslovky
pracuješ na umímeto
pravidelně tvoříš věty
konzultuješ se mnou

2.

Na umimeto máš zadaný úkol - Heslo třídy 7WNJ (Sedmáci)

3.

Svoje denní tři věty konzultuj, ráda pomůžu, poradím, setkávání se ve
škole mi chybí i vy!

HOTOVO
pošleš ho na e-mail paní
učitelky, přečteš si zpětnou
vazbu v EDKT
pošleš ho paní na e-mail
paní učitelky nejdéle do 31.
3., ona ti dá zpětnou vazbu
do EDKT
Články pošleš nejdéle do 15.
4. osmákům a paní učitelce
na e-mail.
v případě potřeby
konzultuješ na e-mailu, nebo
messengeru :)
★ napsané číslovky
★ procvičeno na
umimeto
★ každý den tři věty
(napsané, nahrané)

Klidně věty nahrajte a pošlete walsbergerova.zsdeblin@gmail.com
NĚMECKÝ JAZYK

Dobrovolně

ANGLICKÝ JAZYK
TP30

NJ

https://docs.google.com/document/d/10V7HsGo8EbupVDneTj_pQb63xF
r7d11R/edit
1.

Ještě jednou si zopakuj přítomné časy z minulého týdne:

★ Dobropráce
★ Freiwilligearbeit
Procvičuji podle potřeby
alespoň 20 minut.

2

3

MATEMATIKA
TP30
procvičujeme počítání
zjišťujeme, k čemu nám slouží
poměr

PŘÍRODOPIS
TP30
Seznamujeme se s dalšími druhy
ptáků
Učíme se/opakujeme druhy
rostlin
Vytvoříme si svůj herbář

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-simple-present-continuou
s
Zopakujte si používání a tvorbu vět v minulém prostém čase na
https://www.helpforenglish.cz/article/2007021901-minuly-cas-prosty-past
-simple
(klidně to čtěte po částech, ať vás to nezahltí)
Ověřte si užívání minulého času pomocí cvičení:
https://www.helpforenglish.cz/article/2013012401-cviceni-past-simple-mi
nuly-prosty-cas

Přečetl jsem článek

Vyplnil jsem cvičení,
vyhodnotil je a zjistil, co jsem
měl správně a co a proč
špatně
mám vypracované úlohy

OPAKOVÁNÍ - Počítání s racionálními čísly - Umimeto.
Úlohy jsou rozdělené do třech kategorií (Základ 1, Základ 2 a Výzva)
Základ 1 a Základ 2 je pro všechny žáky
Výzva je dobrovolná
2
VÝUKA (Dobrovolná) - prostřednictvím skupinového chatu proběhne:
zúčastním se výuky
(dobrovolné)
úterý 9:00 - 10:00 - Poměr, další cvičení z pracovních listů
podle potřeby je možný i čtvrtek 9:00 - 10:00
1. Postupně dočítáme učivo o ptácích, tento týden kapitola 
,,Ptáci okraje
1. Přečetl/a jsem 3 strany v
učebnici a vypsal/a jsem
lesa, křovin a otevřené krajiny”(str. 51-53) - do sešitu nadpis a vypsat
si zástupce do sešitu
pouze zástupce + prohlédnout si obrázky na internetu
2.
Tento týden jsem
+ Kdo má vytvořené prezentace na ptáky a nestihl je odprezentovat ve
nasbíral/a alespoň 1
škole, ale rád by známku, pošlete mi je na mail, prosím!
rostlinu do herbáře.
2. Zakládáme herbář:
● bude obsahovat 10 vylisovaných KVETOUCÍCH rostlin (kořen, stonek,
list, květ) s popiskem
● v popisku bude: rodový i druhový název rostliny (např. Plicník
lékařský), čeleď (např. brutnákovité), datum a místo sběru (např. 26.
3. 2020, břeh potoku Úmoří, údolí Kamínky)
● vylisované (ne jen usušené) rostliny přilepte tenkými proužky izolepy
ideálně na tvrdé papíry, pokud máte doma jen měkké, uchovávejte je v
deskách, ať se rostliny nerozlámou
1.

ZEMĚPIS
TP30
FYZIKA
TP30

OBČANSKÁ VÝCHOVA
TP30
Život v době koronaviru

DĚJEPIS
TP30
JINÁ SDĚLENÍ
TP30

* Rostliny je třeba určovat za čerstva, po uvadnutí se určují špatně
** Při lisování měňte papíry/ubrousky, aby rostlina neplesnivěla
***Dotazy mailem nebo na Whatsapp.
Odevzdání herbáře: 31.5.
1.
NOVÁ LÁTKA - Asie - vegetační pásy(pouze zápis do sešitu) viz Google
disk
1. V učebnici si přečti kapitolu Archimédův zákon pro plyny na straně 88

až 90.
Videa k tématu:
https://www.youtube.com/watch?v=6qb6vOxYTHY
https://www.youtube.com/watch?v=4uTCHsxCF8k
2. Z kapitoly si vypiš zápis (modrý odstavec na str. 89-90 + další
zajímavosti z textu)
3. Vypočítej příklad 90/3
Zápisy vyfoť na mobil a pošli na mail pana učitele.
1.
2.

Odevzdání Vašich prací- prosím zkuste mi Vaše postery vyfoti a poslat
buď na WhatsApp, nebo na mail.
Do sešitu/na list papíru, který vložíte do složek napíšete v odrážkách, jak
se Vám a Vaší rodině změnil život teď, když tu řádí koronavirus.
Zkuste najít alespoň jednu pozitivní věc a minimálně pět negativních.
Podívejte se na video o Dni české státnosti:
https://www.youtube.com/watch?v=wxLxg-3iNOs
Nově jsem na Google disku zřídila sdílené dokumenty, kam budu ukládat
všechny potřebné materiály. Tyto dokumenty nasdílím i dětem, aby k nim
měly neomezený přístup a měly vše na jednom místě. Všechny děti, které
mi poskytly mail, mají v doručených zprávách pozvánky na tento disk.
Kdybyste měli problém se k dokumentům dostat, dejte mi vědět.

mám zapsáno podle pokynů
v sešitu
mám přečteno a zkouknuto
na Youtube

mám zápis v sešitu
příklad i zápis jsem vyfotil/a
a posla/a panu učiteli
pošlu vyfocenou práci
mám napsáno

Už vím, proč se slaví svátek
28. 9.
Podařilo se mi dostat se k
dokumentům na Google
disku

Rodiče poslali souhlas s
používáním WhatsAppu

Dále prosím Všechny rodiče, jejichž děti využívají sociální sítě ke
komunikaci s vyučujícími, aby mi poslali přes Edookit souhlas … Souhlasím,
aby moje dcera/syn využíval/a WhatsApp pro potřebu školní výuky.
Moc děkuji

