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Prosinec 2020

30.11. Nástup týden prezenčně
7.12. Týden distančně dle klasického rozvrhu
Roušky prosím vždy jednu s sebou v sáčku. KDO NEBUDE DODRŽOVAT
PRAVIDLA NOSENÍ ROUŠKY, BUDEME NUCENI HO POSLAT DOMŮ.
Pro obědy v případě nemoci do jídlonosičů.
V případě nemoci prosíme neposílat do školy.

ČJ

Zájmena, číslovky.Test - po procvičení. Pravopis - průběžně. Diktát. Literatura - práce s
textem, slohové dovednosti.

M

Pokračujeme podle učebnice Hejného matematikou, Krychlová tělesa, Dřívka, Zlomky.
Možnost oprav, pondělí ve 12:00.

D

Starověk - Mezopotámie (po dokončení opakovací test). Starověký Egypt, Indie.

F

V prosinci budeme probírat Magnetizmus, ve škole budeme provádět praktické pokusy
a distančně se budeme učit teorii. Průběžně budeme psát testíky, je dobré se průběžně
připravovat.

Př

Bakterie - dokončení. Jednobuněčné organismy - sinice, řasy, prvoci - zajímavosti,
způsob života. Laboratorní práce - pozorování buněk pod mikroskopem.

Z

Aj

Sféry Země: Litosféra – opakování, Hydrosféra, Atmosféra, Pedosféra. Orientace –
zeměpisné souřadnice, mapy
Sed: V měsíci říjnu dokončíme 1. lekci. Zopakujeme řadové číslovky, tvoření otázek a
záporu v přítomném čase, probereme příslovce četnosti. Děti se naučí základní slovní
zásobu týkající se domácích prací. Pokusí se vypracovat projekt na téma: Rok v mém
životě. Na konci lekce nás čeká větší test, písemné opakování je každý týden ve čtvrtek.
Domácí úkol vždy přes víkend.
Pav: Dokončení druhé lekce - opakování přítomných časů. Kontrolní test za unit 2
budeme psát 16.12. Unit 3 - Holidays. Opakování minulého času. Pravidelná a
nepravidelná slovesa. Otázky a záporné věty v minulém čase. Cestování.
Průběžné testy na probranou látku.

Pkč

Práce na pozemku, vždy vhodný oděv a hlavně pracovní či gumové rukavice.

Vkz

Složky stravy, zdravá strava, nemoci vyplývající z nezdravého stravování, antioxidanty.

Inf
Čvs

Práce s textovým editorem – opakování textový editor, praktický test. Operační systém
– problematiky, vysvětlení pojmů. Průběžná práce na pc a tabletech.S
Správní členění - obec, kraj. Obec Liberec - skupinová práce. Kraje ČR.

