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TABULKA - na tento týden máš zadaný sloupec 5 (A – Z), zadání máš na webových
stránkách (Materiály k předmětům – Matematika – Kouzelná matematika). Pracuj na
tabulce průběžně v celém týdnu.
 PS str. 14/15,16,17,18 – opakování sčítání a odčítání do 10 000
Celý týden budeme procvičovat vyjmenovaná a příbuzná slova. Zopakuj si řady
vyjmenovaných slov, plň zadané úkoly, procvičuj vyjmenovaná slova i online na
webuproskoly.cz
Zopakuj si vyjmenovaná slova po Z
- Učebnice str.36/1 dole na stránce - nauč se psát slova na oranžových kartičkách
- PS str.31/1 dole na stránce
Děti z Rokytnice – materiály si vyzvedni v obchodě.
Chlístov – práci máte zadanou.
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ONLINE HODINA NENÍ – STÁTNÍ SVÁTEK
opakuj si slovíčka z uč. str. 17 – v online hodině budu slovíčka zkoušet
opakuj si fráze se slovesem LIKE – oznamovací větu (I like, You like, ….), zápor (I
don’t like, You don’t like,…) a otázku (Do you like, Does she like,…) – viz zápis ze dne
11.11.2020
Online hodina není – státní svátek


PS str. 15 – vypočítej celou stranu pomocí kalkulačky (jednotlivá tlačítka máš popsaná
v učebnici na str. 24-25)
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 připoj se na online hodinu 9:15 – 9:45 AJ – Nováková
 slovíčka str. 17 – ústní opakování
 společně PS str. 20/1 – poslouchej a kroužkuj (nahrávka č. 24, TB str. 38)
 opakování fráze – I have got, I haven’t got / She has got, He hasn’t got
1 .Do sešitu G narýsuj 5 přímek,které se protínají v jednom bodě P. Přímky správně označ.
2. .Do sešitu G narýsuj 5 úseček, změř je a zapiš jejich velikost.





připoj se na online hodinu v 8:00 – tým 4. ročník – Nováková
procvičení malé násobilky – chat
uč. str. 33 – ústně cv. 1 a 2
uč. str.34 – Písemné SČÍTÁNÍ DO 10 000 – nastudování oranžové tabulky
o cv. 1,2 společně
o cv. 3 písemně – sešit M – školní – POZOR NA PŘECHOD PŘES DESÍTKU!!
 Po online hodině samostatně – PS str. 16/1 – pouze příklady na sčítání, tj. příklad č. 1, 5,6
 PS str. 16/2 – pouze 1. příklad a poslední příklad (u obou příkladů musíš sčítat, aby si
přišel na správný výsledek)
Viz. pondělí
PS str. 32/ 1 nahoře – vypracuj
-Učebnice str. 36/3 – vypracuj do sešitu
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procvičení has got / hasn’t got – PS str. 20/2 (She has got – Ona má. He has got – On má.
She hasn’t got – Ona nemá. He hasn’t got – On nemá.)
 Pracovní list – Food, Food, Food – naskenováno v dokumentu dole
 PS str. 21/3
 PS str. 25/3 – vybarvi obrázky podle skutečnosti a pojmenuj je do cv. 2, dohromady
budeš mít napsaných 12 frází, např. green pear (zelená hruška). Ve cv. 2 tedy nebudeš nic
kreslit, napíšeš 12 frází s barvou a daným jídlem.
 Ke kontrole odevzdej: pracovní sešit, sešit Aj- Grammar, přiložený test na lekci 2
online hodina, nachystej si učebnici str. 36 a PS 31,32






znovu si zopakuj pravidla písemného sčítání z uč. str. 34 (oranžová tabulka)
uč. str. 34/4,6 – slovní úlohy – nezapomeň na zápis, výpočet a odpověď (u cv. 4 budeš
mít 2 odpovědi)
PS str. 16/3,7,9 – nezapomeň u cv. 9 připočítat i děti
zopakuj si zaokrouhlování – PS str. 16/5
Ke kontrole odevzdej: pracovní sešit, sešit M – školní, tabulku na Kouzelnou
matematiku

PÁTEK 20.11.2020
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Úkol dostaneš zadaný ve čtvrtek na online hodině
Čj - čtení
1. Četba vlastní knížky.
2. Čítanka str. 22 – Večerníček- článek přečti jednou nahlas a jednou potichu.
-Napiš do sešitu čtení pohádkové bytosti z textu a přiřaď je správně do pohádky.
- Splň si úkol A pod textem.
Uč. str. 28 – 29
V PS si k tomu udělej odpovídající stránky

