4. ROČNÍK
Vyzvednutí sešitů:
 Rokytnice – 8:00
 Chlístov – 8:15 (náves)

ODEVZDÁNÍ UČIVA V PÁTEK 19. 3. 2021
 Děti z Rokytnice – doneste sešity do školy v pátek 19. 3. 2021 do 11:00.
 Chlístov – náves 11:00 hod.
AKTIVNĚ VYUŽÍVEJ WEBOVÝ PORTÁL WWW.PROSKOLY.CZ !!
PONDĚLÍ 15. 3. 2021



M
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PL – Písemné násobení dvojmístným činitelem
PS str. 8/3

učebnice str.74 / 3- napiš do ČJ- Š

PS str.17 – vypracuj celou stranu
Proskoly.cz – procvičuj vyjmenovaná slova - záleží na tobě, kterou skupinu slov si
vybereš – vyplň 2 testy a ještě v pondělí odešli!

-

Čtení
Čítanka str.107 – 109 Čti pozorně!
Tiché a hlasité čtení, mimočítanková četba

VL

Pracuj podle plánu.
Online hodina 9:00 – 9:45

ÚTERÝ 16. 3. 2021
AJ







ČJ
M

online hodina
opakuj si abecedu (viz tabulka – máš ji vloženou v PS) – od čtvrtka ústní zkoušení na
hláskování dnů v týdnu
PS str. 53/3,4
PL – Just for fun
PL – likes / doesn’t like

Online hodina





online hodina
uč. str. 73/1 – sešit M – domácí
PS str. 8 – celá strana
www.proskoly.cz – Matematika – Násobení – Písemné násobení – Písemné násobení
dvouciferným číslem

STŘEDA 17. 3. 2021
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online hodina
uč. str. 43 – televizní pořady
PS str. 54/1
Po online hodině si doplň cv. 2 na str. 54 – napiš, jaké televizní programy máš rád (like) a
jaké naopak nemáš rád (don’t like). Dále uveď tvůj nejoblíbenější pořad (favourite
programme). To stejné poté napiš o tvé mámě a tátovi (nebo o komkoliv z tvé rodiny –
sourozenec, babička, dědeček).
o Pokud si nevzpomeneš na nějaké ze slovíček, podívej se na str. 91 (Slovníček)
 Animal programme
 Cartoon
 Comedy show
 Game show
 Sports programme
 Film
na příští online hodinu (čtvrtek) si nachystej 2 oblíbené knížky
online hodina
uč. str. 73/3 společně
samostatně PS str. 9/1,2
PL (8) – tento pracovní list máš na středu a čtvrtek, dnes si udělej polovinu příkladů

Pracuj podle plánu.
Online hodina – 9:15 – 10:00
Práci dostaneš zadanou v úterý na online hodině.

Pro školy – geometrie 2 testy – odešli 17.3.2021
Základní pojmy a útvary - odkaz
https://www.proskoly.cz/test-popis-short/15/295/714f3f4c8adf316fac731363da9f597c

ČTVRTEK 18. 3. 2021
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online hodina
ústní zkoušení na hláskování dnů v týdnu
uč. str. 44 – Looking at books
PS str. 55/1,2 –

Online hodina






online hodina
uč. str. 74/1 – sešit M domácí
PS str. 9 – dokončení celé strany
www.proskoly.cz – Matematika – Násobení – Písemné násobení – Písemné násobení
dvouciferným číslem
PL (8) – tento pracovní list máš na středu a čtvrtek, dnes si udělej zbytek příkladů

PÁTEK 19. 3. 2021
ČJ
PŘ

Online hodina
8:30 – 9:00 online hodina

