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Týdenní plán
11.3. - 13.3.
ČESKÝ JAZYK

Cíl: Píšu správně i/y ve slovech podle vzoru HRAD a MUŽ. Skloňování podstatných jmen rodu
mužského - vzor hrad a muž, uč.str.77-78, PS2 str.17-18.
Skupina 1 – Ing.Petr Florián: Happy Street 2 Unit 5 In the town. Učebnice str. 33, cvičení 2.
Pokládej si otázky pod obrázkem "Where can you ...?" (Kde můžu ...?) a "How many ... are there?"
(Kolik ... je tam?) a podle obrázku odpovídej "I can ... in the ... " (Můžu ... v ..) a "There are ..." (Je
tam ...). Pracovní sešit str. 39, cvičení 1. Přečti a zakroužkuj, na kterém obrázku (A nebo B) se
daná hračka nachází. Opakuj si slovíčka Unit 5 (str. 90).

ANGLICKÝ JAZYK

Skupina 2 – Mgr. Martina Laušmanová: 5. lekce Town - dodělat v pracovním sešitě vše kromě
poslechů do str.44. Na stránkách učebnice procvičovat na
https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs

MATEMATIKA

Cíl: Zapíšu bilandské číslo jako 1 a 0. Geometrie vlastníma rukama - uč.str.69/5 a 72/17-19 do
sešitu, str.70/8 ústně. PS 2 str.14-15 celá, str.17/4,5, str.18/7 (8,9 - kdo zvládne).

NÁŠ SVĚT

Cíl: Znám 5 informací o jednom Přemyslovci. Přemyslovci (knížata) - červená učebnice str.1620 - přečíst a ústně odpovědět na otázky za textem. Učivo lze doplnit encyklopediemi, videi nebo
prezentacemi - více info v Edookitu.
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Informace pro rodiče:
Výuka plavání se po dobu mimořádného opatření MZČR ruší.
Vážení rodiče,
protože na základě opatření MZ ČR jsme nuceni dočasně uzavřít školu, chtěla bych Vás informovat, jak bude probíhat domácí výuka.
V tomto týdnu a případně v dalších týdnech budou děti doma pracovat podle týdenních plánu, které Vám budu posílat Edookitem a současně vkládat na
stránky školy.
Zde budou uvedeny stránky v učebnicích a PS, které si děti přečtou a vyplní. Protože sami znáte své děti nejlépe, nechám ve Vaší kompetenci, zda cvičení z
učebnic budete vypracovávat ústně nebo některá písemně do sešitu. V pracovních sešitech budou všechna cvičení vypracována PÍSEMNĚ psacím písmem.
Učebnice i pracovní sešity dostaly děti domů.
Ve vlastivědě budou děti studovat z červené učebnice Hlavní události nejstarších českých dějin, kterou si mohou libovolně tématicky doplňovat o různé
encyklopedie nebo časopisy. Skvělé jsou na youtube Dějiny udatného národa českého nebo Dějepic (díly Přemyslovci podle Kosmy, Svatí mezi nesvatými,
Tři koruny) nebo skolakov.eu/vlastiveda-4-trida.
Jako další doplňkové materiály k výuce lze využít server umimeto pro český a anglický jazyk, matematiku i vlastivědu, kde mohu průběžně kontrolovat, co
děti zvládly. Také je skvělý server skolasnadhledem.cz, kde lze procvičovat čj, m i ns.
Také doporučuji skolakov.eu nebo matika.in či gramar.in pro český jazyk a matematiku 4. ročník (dobře se zde procvičuje např. písemné sčítání, odčítání a
násobení).
Samozřejmě nezapomínejte doma s dětmi každý den nahlas číst a povídat si o tom, co přečetly.
Také se pokouším vkládat na Edookit další materiály k procvičování, ale protože je server zatím přetížený, je možné, že Vám nebudou správně fungovat.
Pro Aj lze procvičovat na: https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
Kdybyste si nebyli čímkoliv jistí (něčemu jste nerozuměli, něco nefungovalo, nešlo), prosím, napište mi a já se pokusím věc vyřešit.
Doufám, že se brzy opět uvidíme a dětem přeji příjemné jarní volné dny. Kateřina Klímová, tř. uč.
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