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Třídní učitelka
tetourova@krestanka.cz

Nebojte se množství úkolů, soustřeďte se na hlavní předměty. Pokud nemáte
možnost práce na PC nebo vám chybí tiskárna, programy, připojení k internetu
apod. neváhejte kontaktovat paní učitelku/pana učitele, všichni budou mít
pochopení.
Nenechte se zahltit množstvím úkolů a dopřávejte si pravidelný odpočinek. Žáci
i rodiče mě mohou kdykoliv kontaktovat o radu. Není nutné zvládnout vše. 
Vypracujte alespoň část úkolů zadaných učiteli, aby měli nějaké podklady
k závěrečné klasifikaci. Kdo tak neučinil, měl by to napravit. Činí tak ve svůj
prospěch. Jestli máte větší problém, kontaktujte mne (třídní učitelku).
Mluvnice:
 Někteří z vás stále neposlali pracovní list (koncovky podstatných jmen) a
zápis v sešitu (podmět a přísudek + 5 vět podle obrázku). Napravte to,
prosím.
 uč. str. 62/1 – do školního sešitu
 přečti si žlutou tabulku
 zápis do sešitu – viz příloha (stačí nalepit)
 uč. str. 63/2a, str. 63/3a – obě cvičení ústně

Český jazyk
jordanova@krestanka.cz







Sloh:
Podací lístek – uč. str. 83 – Na poště
odpovídej na otázky
žlutou tabulku si opiš do slohového sešitu
podívej se, jak se správně vyplňuje podací lístek
PS str. 40/f – vyplň podací lístek, vyfoť ho a pošli na můj email

Literatura:
 Pokračování v četbě vlastní knihy (aspoň 15 minut denně)

Anglický jazyk
pykalova@krestanka.cz

Matematika
pykalova@krestanka.cz

Dějepis
lakusova@krestanka.cz

Přírodopis
kosacka@krestanka.cz

Zeměpis
lakusova@krestanka.cz

 nauč se a přepiš si výslovnost nové slovní zásoby (viz. příloha); novou slovní
zásobu si procvič v pracovním sešitě str. 52 - 56. Posílat nic tentokrát
nemusíte.
 M - písemné dělení - do školního sešitu vypracuj úlohy z učebnice str. 43/ cv.
19, 22; str. 46/cv. 45; str. 47/cv. 50; vyplň pracovní list (viz příloha) a vyplněný
pošli zpět na mail nejpozději do 5. 6.
 M - geometrie - obvod čtverce - s pochopením nového učiva ti pomůže
následující video: http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie4/video/str-29/
 do geometrického sešitu si napiš nadpis: Obvod čtverce a zapiš si vzoreček
pro výpočet o = 4.a , splň úkoly z učebnice str. 79/ cv. 1, 2, 3, 4, 5 - úkoly vyfoť
a pošli na mail nejpozději do 5. 6.
 přečti si text v učebnici str. 58-60
 zapiš si zápis viz příloha (můžeš i vytisknout a vlepit)
 dopiš si do zápisu vynechaná slova
 PS str. 33 (stránku vypracuj, vyfoť a pošli mi na e-mail lakusova@krestanka.cz)
 kdo ještě nesplnil, vyplňte a pošlete pracovní list Plody (viz přílohy 7. a 8.
týden) - prohlédněte si videa o jehličnanech:
https://www.youtube.com/watch?v=fCi15bbN3ZM
https://www.youtube.com/watch?v=lHAEut5HKdw - doplňte zápis Semenné
rostliny (viz příloha) – můžete poslat na kontrolu - zkuste si určovat
jehličnany: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2088
 zapiš si zápis viz příloha ((můžeš i vytisknout a vlepit))
k jednotlivým státům v zápise nakresli vlajky, zápis mi pak vyfoť a pošli mi na
e-mail lakusova@krestanka.cz
 podívej se na toto video https://edu.ceskatelevize.cz/island-zeme-sopekledu-a-vodopadu-5e441a41f2ae77328d0a6a68
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Fyzika
patockova@krestanka.cz

Informatika
valik@krestanka.cz

Vdo
vankova@krestanka.cz

Etická výchova
glosslova@krestanka.cz

CvČj
vankova@krestanka.cz

Dramatická výchova
jordanova@krestanka.cz

Cvičení z matematiky
pykalova@krestanka.cz

Výtvarná výchova
tetourova@krestanka.cz

Hudební výchova
klimentova@krestanka.cz

Tělesná výchova
vankova@krestanka.cz

Pracovní výchova
tetourova@krestanka.cz

 Uč. 43-46 pročti. Do sešitu si zapiš jednotku hlasitosti, v jakém rozsahu lidé
slyší (najdi si na internetu) a jaké decibely a proč jsou pro člověka škodlivé.
Potom ofoť a pošli mi emailem do 4.6. Otestuj si sluch podle videa: V jaké
frekvenci jste začal slyšet zvuk? Blíží se konec roku, prosím, kdo mi ještě nic
neposlal, ať tak učiní.
 Do konce školního roku, libovolná práce s výpočetní technikou – výukové
programy, zábavné hry, vyhledávání na internetu.
 přikládám novou kapitolu - pročtěte si strany 1-7 (cvičení není nutné
vyplňovat písemně, stačí se nad nimi zamyslet)
Milí žáci, děkuji za všechny krásné e-maily, dopisy, videa nebo fotografie. Moc
mi chybíte, moc mi chybí celá škola! Je mi smutno, nemám si s kým vyprávět
příběhy, málo se směju, stále pracuji. Píšete, že se vám také stýská, ale
musíme to vydržet. Mám pro vás jediný úkol, zkuste někoho rozesmát! ☺
 přikládám pracovní list (výklad a cvičení - shoda přísudku s podmětem) vyplněné cvičení mi pošlete na email
 Někteří z vás stále neposlali úkol z minulých týdnů: Napiš mi zprávu o tom,
jak se ti dařilo říkat jazykolam a jaké hry jsi v rámci dramatické výchovy hrál/a.
Tvou odpověď ohodnotím známkou. Kdo již zaslal, má volno.
 viz matematika
 vyhledej na internetu nějaký lidový ornament, vzor na výšivku, keramiku, kroj
a překresli nebo vymysli vlastní nebo uprav stávající (př. cibulákový vzor,
folklorní vzor, …)
 viz odkaz z předchozího zadání práce pro 9. a 10. týden
 viz zadání z předchozích týdnů
 pomáhej v kuchyni při přípravě jídla a napiš mi, co konkrétně si dělal, na čem
si se podílel v průběhu 11. a 12. týdne

