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

ODEVZDÁNÍ UČIVA V PÁTEK 26. 2. 2021
 Děti z Rokytnice – doneste sešity do školy v pátek 26. 2. 2021 do 11:00.
 Chlístov – náves 11:00 hod.
AKTIVNĚ VYUŽÍVEJ WEBOVÝ PORTÁL WWW.PROSKOLY.CZ !!
PONDĚLÍ 22. 2. 2021
M
ČJ

 PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ
 uč. str. 62/2 – sešit M – domácí
 uč. str. 63/1 – sešit M – domácí
učebnice str.69/4 napiš do sešitu ČJ a doplň vzor
- Učebnice str.70/6 doplň a napiš
- PS str.14 – celá strana
ČJ ČTENÍ: čítanka str. 88 - 89 tiché a hlasité čtení, splň úkol A na straně 88 a úkol A na str. 89

VL

Pracuj podle plánu.

ÚTERÝ 23. 2. 2021
AJ







ČJ
M

online hodina
uč. str. 37 – reading
PL - _____‘s (doplníš své jméno) Great Days Out! – napiš o 2 místech, které si navštívil –
může to být například zoo, aquapark, legoland, … + místo nakresli
o Place (místo):
o Where is it? (Kde to je?)
o Who is it for? (Pro koho to je?)
o Stars 1-4 (hodnocení – 4 hvězdy = nejlepší)
Popros rodiče o dohledání slovíček, které nebudeš znát (v telefonu, na internetu, ve
slovníčku).

Online hodina





online hodina
uč. str. 64 – Násobení deseti (1 nula), stem (2 nuly), tisícem (3 nuly), desetitisíci (4 nuly),
statisíci (5 nul).
o Cv. 1, 2 společně
o PS 2 str. 3 – celá strana ; u cv. 2 – k příkladům, které jsou správně, udělej fajfku.
www.proskoly.cz – Matematika -> Násobení -> Násobení 10, 100, 1000 – test si
udělej alespoň 2x

STŘEDA 24. 2. 2021
AJ






online hodina
uč. str. 38 – Colin in Computerland – čtení
po online hodině si doplň PL – Colin in Computerland – snaž se pracovat bez učebnice.
PS str. 46 – celá strana – nejprve doplň informace o městečku Newbridge, poté popiš svoje
místo bydliště
o Are - jsou
o Shops - obchody
o There – tady
o Small – malé
o Any – žádné
o Isn’t – není

M





uč. str. 65
po online hodině PL – Násobení a dělení do tisíce zpaměti (11)
www.proskoly.cz – Matematika -> Násobení -> Násobení násobků 10 jednociferným
číslem – test si udělej alespoň 2x

VL
ČJ
G

Pracuj podle plánu.
Práci dostaneš zadanou v úterý na online hodině.

PS str.43/1,2
Pracovní list str.7

ČTVRTEK 25. 2. 2021
AJ

ČJ
M






online hodina
PS str. 47/1 – poslouchej a zapisuj
Uč. str. 39 – čtení
Po online hodině odpověz na otázky do sešitu Aj – Grammar:
o Do you live in a big city? (Žiješ ve velkém městě?) – Yes, I do. (Ano). No, I don’t.
(Ne)
o How do people go to work where you live? (Jak se lidé dopravují do práce) –
použij fráze z uč. str. 34 – They go to work by…. / They walk to work /…
o Are there boats where you live? (Jsou v místě tvého bydliště lodě?) – Yes, they are
X No, they aren’t.
o Do you sometimes travel by taxi? (Cestuješ někdy taxíkem?) – Yes, I do. / No, I
don’t.

Online hodina





online hodina
uč. str. 66 – Dělení deseti (bez 1 nuly), stem (bez dvou nul), tisícem (bez tří nul)
PS str. 4 – celá strana
PL Násobení a dělení do tisíce zpaměti (12)

PÁTEK 26. 2. 2021
ČJ

Online hodina

PŘ

Bude upřesněno.

