Domácí práce pro období 6. – 17. dubná 2020
V. A – tř. učitelka Mgr. Dágmár Štěpánková (stepánková@krestanka.cz)

Český jazyk
stepankova@krestanka.cz

Anglický jazyk
stepankova@krestanka.cz

Matematika
rysava@krestanka.cz

Přírodověda
stepankova@krestanka.cz

Vlastivěda
doskova@krestanka.cz

Informatika
valik@krestanka.cz

Etická výchova
vankova@krestanka.cz

Výtvarná výchova
burghardt@krestanka.cz

Hudební výchova
klimentova@krestanka.cz

Tělesná výchova
stepankova@krestanka.cz

Pracovní výchova
sulcova@krestanka.cz

Předměty speciálně
pedagogické péče
(individuální výuka)

Jv: Učebnice: str. 111 – žlutý obdélník: Druhy zájmen – zápis do šk. sešitu, 111/14
do šk. sešitu a odeslat po vypracování na e - mail: stepankova@krestanka.cz,
112 – Nové kolo (text) – přečíst + do šk. sešitu vypracovat 112/17
Pracovní sešit: str. 20/5, 6
Lv – str. 106 – 109 přečíst texty a pouze ústně si odpovědět alespoň na některé
otázky
KSv – učebnice str. 112, 113 – stručný zápis do slohového sešitu na téma
MANIPULACE (zelené obdélníky) Krásné Velikonoce 
Učebnice: str. 54/5 – doplnit a přepsat (pouze anglicky) do šk. sešitu
str. 55/7 – přečíst, přeložit (ústně) a vypracovat k tomuto úkolu projekt
– cv.7b) (na papír nakresli a pojmenuj věci v každé části místnosti) - odevzdat, až
budete mít hotové!!! stepankova@krestanka.cz
Pracovní sešit: str. 45/3,4 – poslat do příští neděle!!! stepankova@krestanka.cz
Happy Easter 
Hejný: - pracovní list; PS: str. 25
Čtyřlístek: - pracovní list; PS: str. 23
Uč. str. 56 – 57, 58 – 59 stručný zápis do sešitu,
Pracovní sešit str. 32 – poslat po vypracování na e - mail:
Opakování a procvičování učiva (Baroko, Osvícenství)
- učebnice od str. 10 do str. 20, internet
Pro žáky, kteří ještě neposlali splněné úkoly: prosím o jejich ofocení a zaslání
na mail nejpozději do 17. 4. 2020
Krásné Velikonoce.
Internetové vyhledávání Google: Poznejte skryté funkce Googlu. Koukněte na
video https://www.youtube.com/watch?v=PY590FMr_UE a další podobná videa
a jednotlivé funkce si vyzkoušejte. Výukové a zábavné programy: Zahrajte si na
internetu nebo v PC vaši oblíbenou hru. Do e - mailu mi potom napište, o jakou
hru se jedná (název hry, nebo odkaz na hru) a proč je právě ona vaše oblíbená.
Lekce 22 a), lekce 22 b); (kdo nemá PS doma a potřebuje vyfotit stránky, ať se ozve
na e - mail)
Pokus se nakreslit obrázek podle PDF (J. LADA - VELIKONOCE)
Nakreslete, jak jste trávili letos Velikonoce s rodinou.
Vrátíme se zpět k prezentaci Lidová hudba z 2. týdne
www.skolakr.cz/hudebni-vychova/ lidova hudba prezentace
- stránky 5, 6, 7- opište do sešitu
Na Youtube najděte a poslechněte si ukázky - A. Dvořák - Slovanský tanec č. 1,
L. Janáček - Lašské tance – „Pilky“
Zapište poslech do sešitu: Poslech: A. Dvořák: Slovanský tanec č. 1
L. Janáček: Lašské tance - "Pilky"
Zpívejte si, tancujte a poslouchejte hudbu.
S pořadem UčíTelka si s chutí zacvičte . Cvičení v přírodě…protahovací cviky.
Žáci vytvoří z krabiček /čajů, mléka atd. / dle vlastní fantazie postavu nebo
živočicha /draka aj. / fotografie do 17. 4. na e - mail: sulcova@krestanka.cz
Úkoly budou zaslány vyučujícími jednotlivým žákům prostřednictvím mailu rodičů.

