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ve škole si obdržel/a fólii s tabulkou a šifrovací kruh pro procvičování matematických
operací. Zadání na každý týden budeš mít vždy zde na webu, v sekci Materiály
k předmětům – MATEMATIKA – Kouzelná Matematika. Zadání na tento týden je
sloupec 3 – A – Z, můžeš se pustit do počítání.
Pokud jsi v PS neměl něco hotové, dopracuj si!
Celý týden budeme procvičovat vyjmenovaná a příbuzná slova. Zopakuj si řady
vyjmenovaných slov, plň zadané úkoly, procvičuj i online na proskoly.cz
PS str.24 – vypracuj celou stranu, zkus si napsat diktát a ohodnoť si sám, jak jsi diktát
zvládl
Učebnice st.29 /3 nauč se význam slov a správné psaní i/y
Učebnice st.29 /4 vypracuj do sešitu ČJ-D



Viz. PL a týdenní plán – máš vložené v sešitě
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PS str. 16/1 . Doplň slovíčka – brown (hnědý), his (jeho), she’s =she has (ona má), twelve
(12), sister (sestra), eyes (oči), little (malý)
 PS str. 16/2 – namaluj sebe se sourozencem. Pokud sourozence nemáš, namaluj se
s rodiči.
 Uč. str. 13 – přečti si levý sloupec – přečti si ho alespoň 3x; ve čtvrtek na online hodině si
text budeme číst a překládat
 PL – Happy families (máš vložené ve folii)
PS str. 25 - vypracuj celou stranu, zkus si napsat diktát a ohodnoť si sám, jak jsi diktát zvládl
-Učebnice st. 30 /2 nauč se význam slov a správné psaní i/y
- Učebnice str.30/3- vypracuj do sešitu ČJ-d
 uč. str. 29/1,2 ústně
 uč. str. 29/5 – M školní
 uč. str. 29/6 – Slovní úloha – zápis, výpočet, odpověď – M – školní
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připoj se na online hodinu -9:15 – 9:45 (tým 4. ročník)
uč. str. 13 – čtení sloupců
PS str. 17/1 – listen
o první sloupec: six / fifty / big / lives
o druhý sloupec: nine / white / bike / five
PS str.44/ 1,2,3
 připoj se na online hodinu – 8:00 – 8:30 – tým 4. ročník
 uč. str. 30 – a), b) - ústně
 str. 30/1 – porovnání – ústně
 str. 30/2 – seřazení od nejmenšího po největší a naopak – sešit M - školní
 uč. str. 30/4 – ústně
 PS str. 12/1,2,3
Viz. PL a týdenní plán – máš vložené v sešitě
PS str. 26 – celá strana – opakování
-Učebnice str.31/2- vypracuj do sešitu ČJ-d
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pokud máš nějaké dotazy / nejasnosti, můžeš se připojit na online konzultaci od 8:00
– 8:30 (tým 4. + 5. ročník)
 PS str. 18 – Quizzy’s Questions – celá strana
 Uč. str. 14 – přečti si příběh Colina – The Giant Spiders
Slovíčka:
 Giant – obrovský
 Spider – pavouk
 Turn left – odboč doleva
 Také steps – udělej kroky
 Look down – podívej se dolů
 There’s a parcel – Tam je balík
 Where am I? – Kde jsem?
 Don’t move! – Nehýbej se
PL – Colin in Computerland. Vyplň si PL bez toho aniž by ses podíval do učebnice.
V učebnici si poté zkontroluj správnost svých odpovědí.
 Ke kontrole odevzdej: pracovní sešit, pracovní list (oboustranně vyplněný).
Sešit odevzdávat tento týden nemusíš.
PS str.27 - vypracuj celou stranu
- Učebnice st. 32 /2 nauč se význam slov a správné psaní i/y
- Učebnice str.32/3- vypracuj do sešitu ČJ-d
 Pokud ti bude cokoliv nejasné, připoj se na online konzultaci v čase od 8:00 – 8:30, tým
4. + 5. ročník
 Procvičování ONLINE – www.Proskoly.cz – Matematika - Základní početní operace
(promíchané příklady) – Sčítání a odečítání – Sčítání a odčítání v oboru 0 – 100. (návod
na připojení máš na webu, přihlašovací údaje v ŽK). Velmi chválím ty žáky, kteří se
připojili již v minulém týdnu. Vaše výsledky i počty pokusů vidím, bude to
zohledněné ve Vašem hodnocení.
 PS str. 12/4,5,6,7 – budeš mít dodělanou celou stranu 12
 Ke kontrole odevzdej – sešit M – školní, pracovní sešit a tabulku na kouzelnou
matematiku (máš mít hotový celý sloupec 3, A – Z).

PÁTEK 6.11.2020

ČJ

PŘ

PS str. 28 - vypracuj celou stranu
- Učebnice str.33/2 nauč se význam slov a správné psaní i/y
- Učebnice str.33/3 -vypracuj do sešitu ČJ-d
Četba vlastní knížky.
2. Čítanka str.23- Dušičky- tiché a hlasité čtení
Do sešitu čtení napiš, jak si Vaše rodina připomíná Památku zesnulých.
PS 6 – 10
Uč. str. 18 - 19

Každý žák obdržel ve škole fólii s jeho jménem a materiály na následující týden. Vypracované
pracovní listy vždy vložte do této fólie. Do podepsané fólie Vám vždy budeme vkládat materiály.
Upozorňujeme na to, že distanční vzdělávání je pro Vás povinné, to znamená, že pokud některý
žák neodevzdá zadané úkoly, bude to bráno jako nesplněný úkol. To samé platí i pro
nevypracování zadaných úkolů.

