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

ODEVZDÁNÍ UČIVA V PÁTEK 19. 2. 2021
 Děti z Rokytnice – doneste sešity do školy v pátek 19. 2. 2021 do 11:00.
 Chlístov – náves 11:00 hod.
AKTIVNĚ VYUŽÍVEJ WEBOVÝ PORTÁL WWW.PROSKOLY.CZ !!
PONDĚLÍ 15. 2. 2021
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PS str. 27 – dodělej celou stranu, tj. cvičení 8,9,10,11

učebnice str.65/3 napiš do sešitu ČJ
- PS str.11/1,2
ČTENÍ
- čítanka str. 84- 86 tiché a hlasité čtení, napiš zelený text pod článkem do sešitu čtení na str.
84, zapamatuj si informace z textu
Pracuj podle plánu.

ÚTERÝ 16. 2. 2021
AJ

ČJ







online hodina
uč. str. 35 – celá strana společně
PS str. 44/1
Po online hodině – PS str. 44/2
PL Places in town– máš vložený v sešitě – tento list bude známkovaný – odevzdáš v pátek
s učivem

Online hodina





M

online hodina
uč. str. 58 – 59 – slovní úlohy
uč. str. 58/1 – sešit M – domácí
PS str. 28/13 – jen součty, cv. 17 – jen a), d)

STŘEDA 17. 2. 2021
AJ




online hodina
uč. str. 36 – PŘED ONLINE HODINOU SI UDĚLEJ zápis do sešitu Aj – Grammar:
o Map reading and directions
 How do I get to… ? – Jak se dostanu …?
 turn left – zahni doleva
 turn right – zahni doprava
 go straight on – jdi rovně
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past the – kolem

online hodina
uč. str. 60 – oranžová tabulka – společně slovní úlohy (2,3)
po online hodině uč. str. 60/1 – sešit M – domácí
PS str. 28/ 14,15,16 + cv. 13 – rozdíl a cv. 17 – b), c)

Pracuj podle plánu.
Práci dostaneš zadanou v úterý na online hodině.
Učebnice str.115/1,2 – vypracuj do sešitu geometrie
Do sešitu Geometrie narýsuj přímku p, narýsuj 5 přímek tak, aby byly kolmé k přímce p.
Narýsované kolmice správně označ.

ČTVRTEK 18. 2. 2021
AJ
ČJ
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online hodina
PS str. 45 – mapy A a B si rozdělíme v online hodině
o How do I get to …? + fráze turn right / left, go straight on past the …

Online hodina





online hodina
uč. str. 61/1 společně v online hodině – piš zároveň do sešitu M – domácí
PS str. 29/18,19 – bude na známky; u cv. 18 nemusíš dělat odhady
PS str. 29/20,21,22 – dokonči celou stránku

PÁTEK 19. 2. 2021
ČJ

Online hodina
ČTENÍ
- čítanka str. 84- 86 tiché a hlasité čtení, napiš zelený text pod článkem do sešitu čtení na str.
84, zapamatuj si informace z textu

PŘ

Viz soubor na webu – Přírodověda 4. + 5. ročník

