4. ROČNÍK
Vyzvednutí sešitů:
 Rokytnice – 8:30
 Chlístov – 9:00 (náves)

ODEVZDÁNÍ UČIVA V PÁTEK 12. 2. 2021
 Děti z Rokytnice – doneste sešity do školy v pátek 12. 2. 2021 do 11:00.
 Chlístov – náves 11:00 hod.
AKTIVNĚ VYUŽÍVEJ WEBOVÝ PORTÁL WWW.PROSKOLY.CZ !!
PONDĚLÍ 8. 2. 2021
M

ČJ




dopracuj / oprav úkoly, které si neměl splněné
Sčítání a odčítání čísel větších než 10 000
o Uč. str. 53 – nastuduj si oranžovou tabulku
 Cv. 1,3,4 – ústně
 Cv. 2 – sešit M – domácí – nezapomeň na zápis, výpočty a odpovědi
pracovní list str. 5 / a,b,c – doplň koncovky podst. jmen rodu středního, nad každé podstatné
jméno, kde doplníš koncovku nadepiš vzor ve stejném pádě jako je podstatné jméno, které
doplňuješ.
Čj čtení:
- čítanka str. 84- 86 tiché a hlasité čtení, napiš zelený text pod článkem do sešitu čtení,
zapamatuj si

VL

Plán dostaneš ve škole.

ÚTERÝ 9. 2. 2021
AJ






ČJ

online hodina
PL – 5 In the town – s osmisměrkou budeme pracovat v hodině, druhá strana pracovního
listu bude samostatná práce na středu
Uč. str. 32 – read the story – společné čtení a překlad textu
Po online hodině – uč. str. 33 – podívej se na mapu a odpověz na otázky. Otázky i
odpovědi napiš do sešitu Aj – Grammar.
 Where can you buy a toy?
 Where can you buy a bus ticket?
 Where can you learn English?
 Where can you pray?
 Where can you see a movie?
 Slovíčka: bus ticket – lístek na autobus, pray – modlit se, movie – film;
Where can you – Kde můžeš..?

Online hodina

M






online hodina
pamětné sčítání a odčítání čísel, uč. str. 54 – 56
po online hodině SLOVNÍ ÚLOHY:
o uč. str. 55/5 – sešit M – domácí – stačí pouze odpověď
o uč. str. 56/3 – sešit M – domácí – zápis, výpočty, odpověď
PS str. 26/2

STŘEDA 10. 2. 2021
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online hodina
PS str. 41/3 – společně v online hodině
Uč. str. 34 – PŘED ONLINE HODINOU SI UDĚLEJ zápis do sešitu Aj – Grammar:
o How you go to school?
 I go to school by bus. – Do školy jezdím autobusem.
 I go to school by bike. – Do školy jezdím na kole.
 I go to school by car. – Do školy jezdím autem.
 I walk to school. – Do školy chodím pěšky.
o Podtrhni v sešitě, jak ty chodíš do školy.
PS str. 42/1 – společně v online hodině
Po online hodině – PS str. 42/2 + druhá strana pracovního listu 5 In the town – nejprve najdi
rozdíly mezi obrázky. Rozdílů je dohromady 5. Poté napiš o každém obrázku věty
s využitím frází: There is … (Tady je …jednotné číslo)/ There are…(Tam jsou…. množné
číslo).

online hodina
Písemné sčítání čísel větších než 10 000
o Uč. str. 57 – oranžová tabulka
o Cv. 1 – společně
PS str. 26/1,3,4

Pracuj podle plánu.
Práci dostaneš zadanou v úterý na online hodině.
Pracovní list str. 4,5 – okopírovaný list, dostaneš v pondělí

ČTVRTEK 11. 2. 2021
AJ





online hodina
PS str. 43/3 – How you go to school? – zapisuj si, jak tví spolužáci chodí/jezdí do školy.
Po online hodině – PS str. 43/4 – podle tabulky ze cvičení 3 si nakresli graf. Poté napiš
informace, které si se dozvěděl/a do pravého rámečku. Inspiruj se textem ze strany 42/2.
o První větu si doplň následovně:
 In my class there are eleven children. – V mojí třídě je 11 dětí.
o Ostatní věty doplníš podle výzkumu v online hodině
 __(počet)__ children go to school by car. - ……. dětí jezdí do školy autem.
 __(počet)__ children go to school by bus. - …….dětí jezdí do školy
autobusem.
 __(počet)__ children walk to school.- …….dětí chodí do školy pěšky.
 __(počet)__ children go to school by bike. …..dětí jezdí do školy na kole.

ČJ
M

Online hodina





online hodina
uč. str. 57/2,3 společně
PS str. 26/5,6
PS str. 27/7

PÁTEK 12. 2. 2021
ČJ

Online hodina
- Čj čtení: pracovní list str. 67,68 - pozorně čti a vypracuj

PŘ

Bude upřesněno.

