10. týdenní plán
8. 11. - 12. 11. 2020
ČESKÝ JAZYK

CÍL: Připomenu si vyjmenovaná slova po B.
Vyjmenuji zpaměti všechna vyjmenovaná slova po B.
Orientuji se dobře ve slovech příbuzných.

Vyjmenovaná
slova
(B)

UČIVO:
- Učebnice str. 26-28, PS str.21-23
- Materiály a úkoly zadané v učebně (odkazy na portál umíme
to a další online procvičování, pracovní listy, další úkoly).
- Televizní vysílání:
téma 1 : Bitva na bílé hoře
téma 2: Vyber si jedno z pohoří v ČR. Nejlépe takové, kde jsi třeba
už byl, napiš k němu medailonek - kde se v rámci ČR oblast nachází,
jaká je nejvyšší hora, další zajímavá místa v rámci pohoří, můžeš najít
třeba i nějakou pověst, která se k místu nebo názvu místa
váže,..může to být např. Macocha v Moravském krasu).
V rámci středečního videohovoru si připomeneme vyjmenovaná slova
po B. Na středeční videohovor si připravte televizní vysílání.
V pátek si v rámci videohovoru procvičíme vyjmenovaná a zejména
příbuzná slova po B.
Při online hovoru měj vždy po ruce sešit do čj, mazací tabulku+fix,
učebnici a pracovní sešit, pero (tužku).

ANGLICKÝ
JAZYK (LAU)
sloveso
CAN/CAN´T

ANGLICKÝ
JAZYK (FLO)
In the
playground

CÍL:
-

Používám ve větě sloveso “CAN” k kladném i záporném tvaru.

UČIVO:
- V google učebně najdete všechny úkoly. Čeká vás písnička s
kvízem, pracovní sešit i webové procvičování. Úkoly se vám
zobrazí v neděli večer, do té doby odpočívejte.
- Videokonference bude opět ve čtvrtek v 10.25.
CÍLE:
- Opakovat slovní zásobu Unit 8 a zvládnout test ze slovíček
během online výuky.
- Zeptat se, jak je něco dlouhé “How long is the …?” a
odpovědět za použití jednotek délky “It is four metres long.”
- V google classroom splnit zadaný úkol.
- Ve čtvrtek se zúčastním online výuky na Google meet.
UČIVO:

1. Ve workbooku v lekci Unit 8 si mimo poslechu udělej všechna
cvičení na stranách 74 až 78. Poslechové cvičení vynech.
2. Ve workbooku si zopakuj s lovíčka Unit 8 na straně 92.
Budeme psát test během online hodiny.
3. V učebnici na straně 61 si přečti a přelož dopis od Grega.
4. Kdykoli v týdnu se přihlaš se do učebny Angličtina 4. Florián
v google classroom a splň úkol (Popiš minimálně 5 kusů
oblečení, které máš rád a 3 kusy, které nerad nosíš. Využij
dopis Grega v učebnici).
5. Ve čtvrtek (12. 11.) - 10:25 až 11:10 bude povinná online
hodina na google meet
MATEMATIKA
Zlomky
Slovní úlohy
výstaviště

NÁŠ SVĚT
Povrch ČR

CÍLE:
- U daného čísla určím jeho polovinu,třetinu, čtvrtinu, pětinu,..
- Vyřeším alespoň 4 slovní úlohy.
UČIVO:
- Učebnice str.35, vybrané úlohy ze stran 105,106. PS str.23.
- Materiály a úkoly zadané v učebně (odkazy na portál umíme
to a další online procvičování, pracovní listy, další úkoly).
CÍLE:
- Zjistím nadmořskou výšku místa, kde žiji.
- Do slepé mapy zakreslím pohoří Čr, nížiny, označím místo,
kde žiji a další body podle zadání.
UČIVO: Materiály, pracovní listy, videa, dílčí
úkoly zadané v učebně.

VÝCHOVY
(dobrovolné
úkoly, tipy na
různé aktivity)

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.
pracovní činnosti: tipy na tvoření tvoření nalezneš v učebně 4. třídy
na Google Classroom..
výtvarná výchova: Vytvoř, nakresli, namaluj umělecké dílo na téma
“barevný podzim”. V google učebně další techniky na tvorbu dalších
uměleckých děl.
hudební výchova: Napiš referát o svojí oblíbené kapele nebo
zpěvákovi, doporuč některé písničky. Můžeš napsat ručně, na
počítači jako dokument nebo prezentace.

Předmět
speciální
pedagogická
péče

V úterý se spojíme přes videohovor v 9:00,odkaz na připojení
najdete v kurzu SPP 3.třída.
Mějte u sebe: PS Když dětem nejde čtení  a psací potřeby.
S pozdravem Jolana Žádníková

DALŠÍ SDĚLENÍ:
V pondělí z důvodu výpadku elektrické energie v Deblíně neproběhne povinná online
výuka.
V úterý proběhne online výuka ve čtyřech skupinách. Přehled, kdo kdy se připojí, vložím
do učebny, pošlu i edookitem v neděli odpoledne.
Podrobný rozpis videohovorů:
po
2.11.

v 9:20

út 3.11.

dobrovolná online konzultace “jak pracovat v učebně” pro
mimodeblínské děti- děti z Deblína mohou využít úterní
konzultaci.)
M

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

Procvičování učiva(zlomky, písemné sčítání, odčítání,
násobení,dělení,...)
Připrav si mazací tabulku a fix.,učebnici, sešit na
počítání,tužku nebo pero.

st 4.11.

1 sk(9:20)
2 sk(10:45)

Čj
Připrav si televizní vysílání, mazací tabulku,fix.

čt 5.11.

v 10:25

Aj - Přivlastňovací pád (Peter´s car)

pá
6.11.

celá třída

ČJ/M

v 10:45

Shrneme a procvičíme si učivo týdne.
Připrav si mazací tabulku, fix, sešit do čj.

Vedle těchto pevně stanovených hodin pro celou třídu budu k dispozici na konzultačních
videohovorech:
úterý: 14:00 -15:00
čtvrtek: 9:20 -10:00
nebo jindy dle osobní domluvy.
V případě nejasností, dotazů se ptejte.
Příjemné dny přeje Jana Šnévajsová, Šárka Halámová a Marcela Jenišová

