12. týdenní plán
23. 11. - 27. 11. 2020
ČESKÝ JAZYK

CÍL:
Píšu správné i/y ve vyjmenovaných i příbuzných slovech po B,L,M.

Procvičujeme
vyjmenovaná
slova
(B,L,M)

UČIVO:
Učebnice
str. 31/ cv.5 - PŘEPIS TEXTU (toto cvičení přepiš do sešitu ČJ)
Pracovní sešit:
str. 26
V google učebně:
Vypracuj a odevzdej úkoly zadané v učebně označené takto:

📝

Na portále umíme to dokončuj zadané úkoly z minula, pokud ti
chybí.
Projdi si svůj pracovní sešit. Doplň, co ti chybí, oprav případné chyby.
Další dobrovolné úkoly nalezneš v učebně.
ANGLICKÝ
JAZYK (LAU)
I
HAVE/HAVEN´T
GOT + ČTENÍ
ANGLICKÝ
JAZYK (FLO)
In the
playground

CÍL: Co nejlépe přečtu text v angličtině.
UČIVO:
- Všechny úkoly jsou zadané v classroomu, zobrazí se v neděli.
- Videohodina jako obvykle ve čtvrtek 10.25.
CÍLE:
-

Naučit se slovní zásobu Unit 9.
Ve workbooku udělat cvičení
Umět říci, jaké sporty umím a neumím
Ve čtvrtek se zúčastnít online výuky na Google meet.

UČIVO:
1. Ve workbooku se nauč nová slovíčka Unit 9 na straně 92.
2. Ve workbooku si udělej cvičení (mimo poslechových) z lekce
Unit 9 na stranách 82 až 84. Také si dodělej všechna doposud
zadaná cvičení. Budu je po návratu do školy kontrolovat.
3. Napiš si do sešitu 8 vět o tom, co umíš a neumíš (I can swim, I
can´t play tennis). Přečti ostatním při online setkání na Meet.
4. Ve čtvrtek (26. 11.) - 10:25 až 11:10 bude povinná online
hodina na google meet

MATEMATIKA

Opakování
učiva

CÍLE:
- Procvičím si písemné sčítání, odčítání, indické násobení.
- Vypočítám bez chyby 10 příkladů na přednost násobení a
dělení.
UČIVO:
Pracovní sešit: str.27/cv.4 a),b), str.29/11, str.30/cv.1, str. 32/cv.10
Učebna: pracovní list k online vypracování
Na portále umíme to dokončuj zadané úkoly z minula, pokud ti
chybí.
Projdi si svůj pracovní sešit. Doplň, co ti chybí, oprav případné chyby.
Další dobrovolné úkoly nalezneš v učebně.

NÁŠ SVĚT
Povrch ČR

CÍL:
-

Vytvořím vlastní “lapbook” o České republice.
Pomocí Lapbooku představím podle mě podstatné a zajímavé
informace o České republice.

UČIVO:
V učebně se podívám na materiály a odkaz, abych se dozvěděl, co je
to lapbook.
Hledám informace o České republice(vyujžij učebnici, knihy,
encyklopedie, internet, typy na videa a zajímavé stránky v učebně).
Promýšlím, jak bude můj Lapbook vypadat, jaké informace a
zajímavosti do něj vložím.
Tvořím Lapbook.
VÝCHOVY
(dobrovolné
náměty na
činnosti)

tělesná výchova:
Milí žáci budu ráda, když si najdete přes týden alespoň 20 min. denně
na nějakou sportovní disciplínu. Může to být jízda na kole, procházka,
pobyt venku s kamarády, nějaká dobrodružná výprava. Napište si o
těchto aktivitách záznam ( deníček, zápisník). Po návratu do školy
budeme sdílet.
výtvarná výchova a pracovní činnosti:
hudební výchova: Tvorba referátu/prezentace oblíbeného
zpěváka/zpěvačky.

Předmět
speciální
pedagogická
péče

V pondělí videohovor v 9:20,odkaz na připojení najdeš v kurzu
SPP 4.třída.
Do kurzu je potřeba se zapsat, do tvého emailu přišla pozvánka.
V pondělí v 9:00 ti budu Fildo volat, pomůžu s přihlášením.
Měj u sebe: PS Když dětem nejde čtení  a psací potřeby.

Podrobný rozpis videohovorů:

po 23.11.

10:45(celá třída)

OSV/NSV
V rámci videohovoru si přiblížíme, co to je
Lapbook. Řekneme si více k jeho tvorbě.

út 24.11.

1.sk 8:25
2.sk 9:20
3.sk 10:45
4.sk 13:00

M/ČJ

st 25.11.

10:45(celá třída)

ČJ/NSV

čt 26.11.

10:25

Aj -

pá 27.11.

10:45(celá třída)

M/Čj

Rozdělení do skupin bude podobné jako posledně, konkrétní rozpis bude vložen do učebny
v neděli navečer.
Vedle těchto pevně stanovených hodin budu k dispozici na konzultačních videohovorech:
pondělí: 11:30-12:15
čtvrtek: 9:20 -10:05

