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Třídní učitelka
lakusova@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. 
mluvnice:
 PS str. 29, cv. 3 a), b)
 PS str. 28, cv.8 → vypracuj do sešitu Š/SLOH
 podívej se na video SLOVESA 1 (odkaz najdeš na stránkách třídy VI.B)
 zapiš si zápis viz příloha
 učebnice str. 59, cv. 3 → vypracuj do sešitu Š/SLOH (udělej si tři sloupce)

Český jazyk
lakusova@krestanka.cz

Anglický jazyk
nesporova@krestanka.cz

Německý jazyk
skasko@krestanka.cz

Matematika
vojnovic@krestanka.cz

sloh:
 do sešitu Š/SLOH (slohová část, zezadu) napsat nadpis REFERÁT a opsat si
zápis
 vypracuj referát na téma NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE – rozsah půl strany A4,
písmo Arial, velikost 12, zaslat na e-mail do 8.5.
literatura:
 PS str. 52 (celá strana)
 NAUČ se slovíčka z lekce 4A Food and drink (ano, celé 😊)
 do sešitu načrtni tabulku o dvou sloupcích – do prvního nadepiš I like do
druhého I don't like a rozděl do nich slovíčka ze cv.1 str. 44 v učebnici
 přečti si rozhovor v učebnici na str. 44, cv.3
 popřemýšlej nad Grammar v učebnici str. 45 Countable and Uncountable
nouns (Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména). Pamatuješ si, jak se liší?
 teto týden nic posílat nemusíš

 https://edu.ceskatelevize.cz/mitzi-a-maus-si-hraji-na-narozeniny5e44245a4908cf0125158129
- upevňování časování slovesa sein, haben; opakování číslic 0 – 5;
- seznámení s předložkou für (vždy 4. p.)
 https://edu.ceskatelevize.cz/mitzi-a-maus-hraji-karty5e4424594908cf012515811f
- časování slovesa spielen v přítomném čase (tvary si zapsat do
sešitu)
- pojmenovávání zvířat
- seznámení s výrazem raus sein
 https://www.skolasnadhledem.cz/game/3443
- poslechni si a zkus odpovědět na tyto otázky Wo wohnt eine Tante?
Wie heisst sie?
 https://www.skolasnadhledem.cz/game/2542 časování sloves přít. č.
 Přeji vám příjemnou zábavu a děkuji za zodpovědný přístup.
 odpověz na otázky v příloze a pošli k oznámkování (do 26. 4.)
 uč. str. 48/3.1 + PS 47/3.1
 v učebnici na straně 49 si přečti modrou a oranžovou tabulku, oranžovou
zapiš do ŠS
 uč. str. 50/3.2 + PS 48/3.2
 v učebnici na str. 50 si přečti modrou a oranžovou tabulku, oranžovou napiš
do ŠS
 na vysvětlení a procvičení nových pojmů můžeš použít i tuto webovou
stránku:
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Dějepis
lakusova@krestanka.cz

Přírodopis
kosacka@krestanka.cz

Zeměpis
kosacka@krestanka.cz

Fyzika
simova@krestanka.cz

Informatika
valik@krestanka.cz

Vdo
vankova@krestanka.cz

Etická výchova
glosslova@krestanka.cz

Výtvarná výchova

https://cs.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-factorsmultiples/pre-algebra-prime-numbers/v/recognizing-prime-numbers,
na liště vlevo si projdi všechna témata a procvič si je
 Děkuji všem za plnění úkolů. Pokud si s některým úkolem nebudete vědět
rady, klidně ho vynechejte nebo se ozvěte. A. V.
 PS str. 39 (celá) → ofotit a zaslat ke kontrole na e-mail do pátku 24. 4.
 přečti si text v učebnici str. 98–100
 opsat si zápis do sešitu
 PS str. 40 (celá)
 přečíst v učebnici strany 70 a 71, do sešitu napsat nadpis ČLENOVCI a pod
nadpis z učebnice opsat barevný rámeček – shrnutí ze strany 71
 prohlédněte si prezentaci – Pavoukovci (viz příloha) a podle ní doplňte
chybějící slova do zápisu Pavoukovci (viz příloha), zápis si vytiskněte a nalepte
do sešitu – můžete mi ho vyplněný poslat na kontrolu, opravím vám případné
chyby
 pokud ještě někdo neposlal úkoly z minulých týdnů, pokuste se je poslat, kdo
psal odpovědi do sešitu, zkuste je vyfotit a poslat mi jako přílohu (pokud
nemáte opravdu možnost, jak poslat, úkoly neposílejte)
 koukněte na video – Jak vzniká zemětřesení:
https://www.youtube.com/watch?v=ydbFUbDVLEg
 začínáme hydrosféru – koukněte na video – Voda:
https://www.youtube.com/watch?v=Molg9Qhr6LQ
 zkuste si jednoduchý testík:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2162
 pokud ještě někdo neposlal úkoly z minulých týdnů, pokuste se je poslat, kdo
psal odpovědi do sešitu, zkuste je vyfotit a poslat mi jako přílohu (pokud
nemáte opravdu možnost, jak poslat, úkoly neposílejte)
 dokončit práci z minulého týdne, pokud jste nestihli
 přečíst si kapitolu „Magnetické pole Země, kompas“ v učebnici
na str. 117 – 119
 nalepit si nebo opsat zápis do sešitu (viz příloha Zápis Magnetismus 3)
 vyrobte si kompas z jehly, při práci se vyfotografujte, fotky mi zašlete
nejpozději do 27. 4. – všechny informace i odkaz na video s popisem výroby
najdete v příloze „Kompas z jehly – projekt IKAP“
 konzultace možná telefonicky – 728 319 759, popř. využít Messenger či
WhatsApp
 IKAP – více informací v přiloženém pracovním listu
 přikládám zápis a cvičení k vytisknutí a nalepení nebo přepsání do sešitu
 zapsala jsem známky z aktivity, kterou jste mi měli posílat (prezidenti) +
známky z referátů – kdo chce, může poslat dodatečně
 zamysli se nad sebou a napiš mi e-mail o tom, jaký/jaká jsi?
 požádej třeba sourozence nebo rodiče, aby ti řekli, jaké máš vlastnosti
 můžeš napsat i na papír a mobilem vyfotit, poslat


kdo ještě nemá hotovou zadanou práci z 1. až 5. týdne vypracuje, novou práci
nezadávám






tento týden poslouchejte svou oblíbenou hudbu
zapište do sešitu 5-10 nejoblíbenějších písní – interpret a název písně
vyberte jednu z nich a zjistěte více podrobností (kdo a kdy ji složil)
vyberte jednoho interpreta (zpěvák, skupina...) a zjistěte více podrobností

tetourova@krestanka.cz

Hudební výchova
klimentova@krestanka.cz
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Tělesná výchova
valik@krestanka.cz

Pracovní výchova
tetourova@krestanka.cz

Předměty speciálně
pedagogické péče
(individuální výuka)

 DŮLEŽITÉ: úkoly do TV berte prosím jako doporučení pro to, jak si zkrátit čas a
udělat něco pro své zdraví
 splnění nebudu kontrolovat
 úkol: cokoliv s kolečky – vezměte inline brusle, koloběžky nebo kola a vyrazte
na výlet, zkuste vzít rodiče nebo sourozence
 kdo ještě nemá hotovou zadanou práci z 1. až 5. týdne vypracuje, novou práci
nezadávám
 úkoly budou zaslány vyučujícími jednotlivým žákům prostřednictvím e-mailu
rodičů

