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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!
učebnice str. 32/2 napiš do sešitu ČJ-Š
- Učebnice str. 33 – oranžová tabulka- pečlivě prostuduj
- Učebnice str.33/5 – pracuj s tabulkou
- PS str.19/1
Pracovní listy a plán máš vložený v PS. Kdo neodevzdal pracovní sešit, má vloženou
samostatně fólii. PŘÍŠTĚ ODEVZDEJ I PS!
 znovu si nastuduj tabulku v učebnici str. 21/4a
o krátké odpovědi jsou:
 + - Yes, I am. / Yes, you are. / Yes, he is./ Yes, she is./ Yes, it is. / Yes, we
are. / Yes, they are.
 - No, I’m not. / No, you aren’t. / No, he/she/it isn’t. / No, we aren’t. /No,
they aren’t.
 Uč. str. 21/4b – Give the short answers (napiš krátké odpovědi) - napiš do sešitu podle
vzoru – jak otázku, tak odpověď.
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Učebnice str. 33 – oranžová tabulka- pečlivě prostuduj
- Učebnice str.33/6,7– pracuj s tabulkou
- PS str.19/2,3
 uč. str. 21/5 – přečti si text. Všechna slovíčka, která se objevují v textu, už znáš. Jen
připomínám:
o classmate – spolužák
o Are you from …. – Jsi z … ?
o How old are you? – Kolik ti je let?
 Uč. str. 21/5 b) The first student is Sophie.
o The second student: (zkratky C – classmates / K – Kinga)
 Teacher: This is Kinga. Please say hello to her.
 C: Are you from London?
 K: No, I’m not.
 C: Are you from Manchester?
 K: No, I’m not.
 C: Are you from Hungary?
 K: Yes, I am. I’m from Budapest.
 C: Are you twelve?
 K: Yes, I am. Are you twelve?
o Napiš do sešitu Aj – Grammar 3 věty o této studentce – její jméno je Kinga
(inspiruj se popisem o Sophie – viz 5b)
 uč. str. 29/18 – sešit M – školní a) – d). V sešitě budeš mít 4 čísla.
 PS str. 14/6 – najdi vetřelce
 PS str. 14/7

STŘEDA 4.11.2020
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a)PS str. 39/1 Používej trojúhelník s ryskou. Pokud si nebudeš vědět rady, prohlédni si úkol
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v učebnici a str.121.
b) učebnice str. 121/3 – rýsuj do sešitu
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připoj se na online výuku – 9:50 – 10:20 – tým - 5. ročník
PS str. 16/3 tvoření otázek (viz uč. str. 21)
 PS str. 16/4 – Hello, I’m Helen. What’s your name?
 připoj se na online hodinu – 8:40 – 9:10 – tým 5. ročník
 uč. str. 30/20 – sešit M –školní
 uč. str. 30/21 – sešit M – školní – stačí jen výsledky
 online procvičování - www.Proskoly.cz – Matematika – Čísla, počty – Číselný obor 0 –
1000 – Zápis čísel a Číselný obor nad 1 000 – Zápis čísel. (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.
Pracovní listy a plán máš vložený v PS. Kdo neodevzdal pracovní sešit, má vloženou
samostatně fólii. PŘÍŠTĚ ODEVZDEJ I PS!
Učebnice str. 34 – modrá tabulka- pečlivě prostuduj
- Učebnice str.34/10 – pracuj s tabulkou, věty napiš do ČJ-Š
- PS str.19/4,5
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Učebnice str. 35 – modrá tabulka- pečlivě prostuduj
- Učebnice str. 35/12 napiš do ČJ-Š
- Napiš si diktát z PS str. 19/6
 pokud ti bude cokoliv nejasné, připoj se na online konzultaci 8:00 – 8:30 – tým 4. +
5. ročník
 PS str. 5/1 – tvoř otázky:
o Pokud chceme vytvořit otázku, musíme části prohodit, tedy Is this, Am I, Is he,
Are you, atd.
o Krátké odpovědi (viz uč. str. 21/4a)
 PS str. 17/6 – doplň rozhovor podle textu pod obrázkem: This is Steve. He’s from
Chicago. He’s thirteen. His sister, Maggie, is eleven. They’re in Paris.
o Odkud jsi? Where are you from?
o Kolik ti je let? How old are you?
o Jsi z (název města / státu) ?– Are you from…. ?
o Je toto tvoje kamarádka? – Is she your friend?
o Jaké je její jméno – What is her name?
o Kolik jí je let? – How old is she?
 Ke kontrole odevzdej: pracovní sešit, sešit Aj – Grammar.
 Pokud ti bude cokoliv nejasné, připoj se na online konzultaci v čase od 8:00 – 8:30, tým
4. + 5. ročník
 Uč. str. 30/24 a) – sešit M – školní – zapiš zkrácený tvar čísla, př.1 - 4 x 1000 + 8x 100 +
3x10 + 8x1 = 4 838 – S. Urči u každého výsledku, zda se jedná o číslo Sudé nebo Liché –
stačí zkratka S nebo L
 Výsledky seřaď od největšího k nejmenšímu.
 PS str. 14/8
 Ke kontrole odevzdej – sešit M – školní, pracovní sešit a tabulku na kouzelnou
matematiku (máš mít hotový celý sloupec 3, A – Z).
Uč. str. 16 -17
PS str. 8 - 10
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opakuj učivo tohoto týdne- všechny tabulky z učebnice
- Učebnice str. 35/11 napiš do sešitu ČJ-Š – stačí napsat polovinu
- Učebnice str. 35/11 - ústně si splň úkol a) pod cvičením, u souvětí si vytvoř větný
vzorec
ČTENÍ
1. Četba vlastní knížky.
2. Čítanka str. 30-31- Výlet na Měsíc – tiché a hlasité čtení
a) Do sešitu čtení napiš správně doplněné věty ze strany 30 – úkol A pod článkem
b) Odpověz na otázku 1 a 2 pod článkem na str. 31
Uč. str. 16 -17
PS str. 8 - 10

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.

