4. ROČNÍK
Vyzvednutí materiálů:
 Rokytnice – vyzvednutí ve škole do 12:00
 Chlístov – pracovní listy jsou od pondělí v obchodě (od 10:00 – 12:00)
Pracovní sešity, sešity, pracovní listy odevzdej v pátek 15. 1. 2021 ke kontrole.
 Děti z Rokytnice donesou podepsané tašky do školy (do 12:00)
 Děti z Chlístova – paní učitelka Ryglová vyzvedne materiály na návsi v 11:00.

AKTIVNĚ VYUŽÍVEJ WEBOVÝ PORTÁL WWW.PROSKOLY.CZ !!
PONDĚLÍ 11. 1. 2021
M

ČJ
VL




uč. str. 44/3 – sešit M – školní – všechny 4 sloupce vypočítej
uč. str. 45/5 – sešit M – školní. Jedná se o slovní úlohu, takže nezapomeň na zápis, výpočet
a odpověď.
 Webový portál www.proskoly.cz – Matematika – Dělení – Dělení se zbytkem – Dělení se
zbytkem – dvojciferné jednociferným – pokusy dělej do té doby, dokud nedosáhneš
alespoň 8mi bodů
Do sešitu ČJ napiš 5 podstatných jmen rodu mužského, 5 podstatných jmen rodu ženského a 5
podstatných jmen rodu středního
PS -1 – str. 40
Výukový plán máš k dispozici – platí pro celý leden.

ÚTERÝ 12. 1. 2021
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online hodina – měj nachystanou učebnici, pracovní sešit + pastelky (blue, orange,
green, red and yellow)
PS str. 33/2 – společná kontrola vytvořených vět
Uč. str. 27 – Excuse me, where are the….?, opakování nových frázích – next to, between,
opposite
o Plán ZOO – popis umístění jednotlivých zvířat a zařízení
o Fráze They are / It’s
PS str. 34/1,2 společně
Po online hodině si zapiš do sešitu Aj – Grammar:
o Where are monkeys? – Kde jsou opice? – MNOŽNÉ ČÍSLO
o Where is a frog? – Kde je žába? – JEDNOTNÉ ČÍSLO
o They (monkeys) are next to the elephants. – Oni (opice) jsou vedle slonů.
o The elephants are opposite the penguins. – Sloni jsou naproti tučňákům.
o The lions are between the tigers and the giraffes. – Lvi jsou mezi tygry a žirafami.

online hodina – nachystej si učebnici, PS - 2, sešit do ČJ, psací potřeby



online hodina – PÍSEMNÉ DĚLENÍ JEDNOCIFERNÝM DĚLITELEM
po online hodině: uč. str. 46 /1 – M domácí – i se zkouškou

STŘEDA 13. 1. 2021
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online hodina
uč. str. 27 – Where is the shop? / Where are the elephants? – tvoření otázek a odpovědí
PS str. 34 – where is the blue frog? Where is the green frog? /where are the hippos? Where
are the parrots?
Po online hodině si opakuj slovíčka ze str. 90 v pracovním sešitě
Webový portál www.proskoly.cz – Cizí jazyky – Anglický jazyk – Zvířata – ZOO – Výběr
obrázku dle slova + Výběr slova dle obrázku (některá slovíčka nebudeš znát, zkus je tipnout
vylučovací metodou) - online procvičování si udělej ve středu do 17:00
online hodina – ČÍSLA VĚTŠÍ NEŽ 10 000
uč. str. 47 – číselná osa, čtení čísel
o cv. 2 společně
uč. str. 47/3 sešit M – školní
Webový portál www.proskoly.cz –Matematika – Čísla, počty – Číselný obor 0 – 1 000 –
Zápis čísel

Výukový plán máš k dispozici – platí pro celý leden.

ČJ

uč str. 57/2,3 –Vypracuj do sešitu ČJ-Š
PS-2 str.3/4,5

G

PS str. 45/1,2; vzoreček pro výpočet obvodu trojúhelníka je:
o=a+b+c
Vždy sečteš všechny velikosti stran v trojúhelníku.

ČTVRTEK 14. 1. 2021
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online hodina
uč. str. 28 – The carnival of the Animals – Karneval zvířat
o a kangaroo – klokan
o a chicken – slepice / kuře
o a tortoise – želva
o a swan – labuť
PS str. 35/1,2
Webový portál www.proskoly.cz – Cizí jazyky – Anglický jazyk – Zvířata – ZOO – Výběr
obrázku dle slova + Výběr slova dle obrázku (některá slovíčka nebudeš znát, zkus je tipnout
vylučovací metodou) - online procvičování si udělej ve čtvrtek do 17:00
Pracovní list – A day at the zoo – do prázdných klecí si domaluj zvířata/zařízení z nabídky a
napiš o ZOO 5 vět s využití: opposite, next to, between. For example (například): The
elephants are next to the snakes. Vytvořené věty napiš do sešitu Aj – Grammar + vlož do
sešitu domalované ZOO.

online hodina – nachystej si učebnici, PS, sešit do ČJ, psací potřeb





online hodina
uč. str. 47 – číselná osa – znázornění čísel
o cv. 4 společně
uč. str. 48 – násobky čísla 10 – správné čtení čísel
uč. str. 49 – čtení čísel
o uč str. 49/1 – seřaď čísla od nejmenšího po největší – sešit M – školní

PÁTEK 15. 1. 2021
ČJ

online hodina – nachystej si učebnici, PS, sešit do ČJ, psací potřeb
Čj – čtení: četba vlastní knížky

PŘ

Uč. str. 42-43
PS - odpovídající učivo
Přečti, udělej si do sešitu výpis nejdůležitějších informací

