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Týdenní plán
23.3. - 27.3.
ČESKÝ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK
MATEMATIKA

Cíl: Píšu správně i/y v koncovkách podle vzoru rodu mužského. Skloňování podstatných jmen rodu
mužského - opakování a procvičování, uč.str.81-82 (82/9 přepsat do sešitu mluvnice). PS2 str.20-21.
Domácí úkol: umimecesky.cz Vzory rodu mužského (4 části) na 4 štíty do neděle 29.3.
Skupina 1 – Ing.Petr Florián:Happy Street 2 Unit 5 In the town. PS pokračujte ve cvičeních, které ještě nemáte a
rozumíte jim. Společně je později zkontrolujeme. Opakujte si slovíčka 1.-5 lekce. Web Happy Street 2: udělej si
všechny disciplíny Unit 2. https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
Pod pojmem disciplíny je míněno: Games, Picture dictionary, Songs, Tests, ....
Vyrobte na tvrdý papír A3 projekt o sobě, s ilustracemi či fotkami, pokud chcete. Napište o sobě: Jak se
jmenujete, kolik je vám let, odkud jste, co umíte a neumíte (I can sing, cook...I can´t swim...), co máte a nemáte
rádi (I like/I don´t like), co máte za zvířata (I have a dog...), co nemáte (I haven´t a ...), co máte ve svém pokoji ( In
my room I have blue bed...), jaká je vaše oblíbená barva/zvíře/hračka...(My favourite animal is...). Projekt přineste
do školy, až se uvidíme. Budete ho každý prezentovat.
Skupina 2 – Mgr. Martina Laušmanová: vyzkoušíme si novou výukovou stránku learningchocolate.com. U
každého cvičení najdete nahoře na liště několik možností procvičení (přiřazování, diktát, doplnění...), ale pozorstránka je celá v angličtině. Věřím, že si poradíte, přidávám tipy na cvičení, ale jinak volte dle své chuti:
https://www.learningchocolate.com/content/family-tree-1 https://www.learningchocolate.com/content/describingpeople https://www.learningchocolate.com/content/action-verbs-1
Úkol 2: Popište svoje město snů - dream town. Popište, co tam je a není. Každá věta bude začínat slovy: There
is/are nebo There isn´t Např. There is a big forest, There are two cinemas. There isn´t a train station.
Pošlete na mail lausmanova.zsdeblin@gmail.com, min. 10 vět.
Cíl: Tvořím si statistiku možností. Kombinatorika, statistika - uč.str.77/1,8,10; 80/20 ústně; 79/13, 80/18 do
sešitu a PS 2 str.22-24 celá (ne 23/4,5). ÚKOLY NAVÍC: uč.str.79/14, 80/21 Další procvičování na
umimematiku.cz - vybrat si nejméně 4 cvičení a udělat je na 4 štíty nebo matika.in.cz .
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NÁŠ SVĚT

Cíl: Vytvořím krátkou prezentaci o Karlu IV. (kritéria viz. níže). Lucemburkové - červená učebnice str.25-33 přečíst a ústně odpovědět na otázky za textem. Učivo lze doplnit encyklopediemi, videi nebo prezentacemi z
internetu. Youtube: Dějiny udatného národa českého díly 36-40,dále Legenda o Karlu IV.
https://www.youtube.com/watch?v=hbUMd6AwyOo. Přečíst pověst o stavbě Karlova mostu:
https://docs.google.com/document/d/18ZUe4rtnLh-tnLb-gI44cwqrzqYAElPLSnjYbiibtyo/edit

Informace pro rodiče:
V minulém týdnu jsem dětem zprovoznila účet na serveru www.sciodat.cz, kde si mohou testovat svoje znalosti z oblasti českého jazyka a matematiky. Do
účtu se budou děti přihlašovat pomocí přihlašovacího jména a hesla, které jsem Vám individuálně poslala.
Tv vysílání - téma: Co dělám, když nemohu chodit do školy. Děti napíší psacím písmem na papír nebo na počítači 8-10 vět o tom, jak nyní tráví svůj čas
(mohou vložit i obrázek/fotku). Lze nahrát i krátké video. Své výtvory mi prosím posílejte přes Edookit nebo na email klimova.zsdeblin@gmail.com do
středy 25.3.
Prezentace do našeho světa Karel IV. Jsou dvě varianty: 1)na papír A3 - napsat/nalepit/namalovat zajímavé informace o Karlu IV. (např.
https://cz.pinterest.com/pin/442971313353221497/, https://cz.pinterest.com/pin/442971313353221494/) nebo 2)prezentace na počítači max. 6 slidů.
Prezentace bude mít 3 části: a) základní údaje (kdo to byl, data narození/úmrtí, rodiče, manželky, děti). b) stručný přehled života (dětství, mládí,
dospělost, stáří). c) odkaz pro dnešek (proč se o něm učíme, památky...). Odeslat foto výtvoru nebo prezentaci přes Edookit nebo emailem na
klimova.zsdeblin@gmail.com do neděle 29.3.
Na Edookit budu postupně vkládat další opakovací kvízy z čj, m a ns. Děti je budou vyplňovat přes svůj edookitový účet.
Samozřejmě nezapomínejte doma s dětmi každý den nahlas číst a povídat si o tom, co přečetly.
Kdybyste si nebyli čímkoliv jistí (něčemu jste nerozuměli, něco nefungovalo, nešlo), prosím, napište mi a já se pokusím věc vyřešit.
Doufám, že se brzy opět uvidíme a dětem přeji příjemné volné jarní dny. Kateřina Klímová, tř. uč.
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