4. ROČNÍK
Ve čtvrtek 28. 1. 2021 odevzdej učivo do školy. VEZMI SI DESKY
NA VÝPIS Z VYSVĚDČENÍ.
Děti z Rokytnice 9:30 hod.
Děti z Chlístova v 10:00 hod. na návsi
AKTIVNĚ VYUŽÍVEJ WEBOVÝ PORTÁL WWW.PROSKOLY.CZ !!
PONDĚLÍ 25. 1. 2021
M

ČJ




online procvičování – www.proskoly.cz – Zaokrouhlování:
Matematika -> Čísla, počty -> Číselný obor nad 1 000 -> Zaokrouhli na
destíky/stovky/tisíce
 v týmu 4. ročník – Nováková máš Zadání – klikni na něj a zobrazí se ti dokument na
procvičování zaokrouhlování na desetitisíce
 PS str. 25/15,17
Prac.list str. 42 - vypracuj
- Učebnice st. 59 /4 - vypracuj do sešitu
1. Četba vlastní knížky.
2. Čítanka str.78-80 – hlasité a tiché čtení, na str. 80 splň úkol 1 – pod článkem

VL

Výukový plán máš k dispozici – platí pro celý leden.

ÚTERÝ 26. 1. 2021
AJ







ČJ
M

online hodina
úvod do nové lekce – U5 – In the town – uč. str. 32
ZÁPIS DO SEŠITU (po online hodině)– There is / There are:
o There is (There’s)– Tady je
o There isn’t – Tady není
o There are (There’re)– Tady jsou
o There aren’t – Tady nejsou
o Is there a ball? – Je tady míč?
o Are there balls? – Jsou tady míče?
PS str. 39/1,2

Online hodina





Online hodina
zaokrouhlování na statisíce, uč. str. 52 – oranžová tabulka, cv. 2, cv. 3
PS str. 25/11 – zaokrouhli na statisíce
PS str. 25/18

STŘEDA 27. 1. 2021
AJ







online hodina
PS str. 90 – označení slovíček – soubor bude v Teamsech – slovíčka se postupně uč!
Uč. str. 33 – nová slovíčka
PS str. 40/1
Po online hodině PS str. 40/2

M





online hodina
PS str. 25/16,19 – slovní úlohy
Po online hodině – uč. str. 52/4 – opakování dělení – sešit M- domácí

VL
ČJ
G

Výukový plán máš k dispozici – platí pro celý leden.
úkoly dostaneš v úterý na online hodině

Procvičuj si probrané učivo – využívej sešit do geometrie.

ČTVRTEK 28. 1. 2021
AJ




ČJ
M

online hodina nebude
PS str. 90 – opakuj si a uč se označená slovíčka
online hodina nebude
-dopracuj úkoly




online hodina nebude
– www.proskoly.cz – Matematika – Dělení – Dělení se zbytkem – všechna cvičení, tedy:
dvojciferné jednociferným, trojciferné jednociferným, čtyřciferné jednociferným – KAŽDÉ
CVIČENÍ SI UDĚLÁŠ 3X!!!

