Čtvrtek 4. 11. 2021
4.třída – Prezentace: Vzory podstatných jmen rodu ženského – jen úvod, pak následuje
samostatná práce na: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-roduzenskeho/koncovky-vzoru/cviceni.htm
Je třeba si vzory opsat a koncovky napsat červeně do sešitu s tvrdými deskami
z českého jazyka nebo na papír, který se pak do tohoto sešitu vlepí.
8:00 – 8:30

Povinné,
společné

Hotové, prosím pošlete na Classroomu do úkolu: Dú ze 4.11. pro čtvrťáky

5.třída + 6. třída – se podívá na příběh na: https://www.youtube.com/watch?v=EgM6NVi78z4
Pak, prosím vyplňte pracovní list na Classroomu: Dú z 4. 11. 2021 Lidské tělo kůže
Povinné,
samostatné

8:30 – 9:15

4.třída - samostatně si pracuje na vzorech podstatných jmen rodu ženského

Povinné,
samostatné

5.třída – Prezentace: Vzory přídavných jmen Otcův a Matčin

Povinné,
společné

6.třída – Samostatné vypracovávání pracovního listu na Kůži
.

Povinné,
samostatné nebo
ve vlastních
skupinkách

4.třída - se podívá na příběh na: https://www.youtube.com/watch?v=EgM6NVi78z4
Pak, prosím vyplňte pracovní list na Classroomu: Dú z 4. 11. 2021 Lidské tělo kůže

Povinné,
samostatné

5.třída – Samostatné vypracovávání pracovního listu na Kůži

Povinné,
samostatné nebo
ve vlastních
skupinkách

9:15 – 9:45

Povinné,společné
6.třída – Prezentace: Násobení desetinných čísel

10:05 – 10:50

Hudebka s Vendulkou – celá třída

OBĚD

Povinné,
společné

4.třída Aj s Irčou

Povinné,
společné

5.třída – Samostatná práce na Vzorech přídavných jmen na:
https://www.mojecestina.cz/article/2010030706-test-koncovky-pridavnych-jmen-1
Nebojte není to žádný test, je to procvičování. Zkuste si to několikrát i třeba jinde. 😊
Nebo: https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-iy-a-iy-vkoncovkach/pridavnych-jmen/
Prosím o nafocení a poslání do úkolu na Classroom: Dú ze 4.11. pro páťáky a šesťáky
Vzory přídavných jmen
12:10 – 13:00

6.třída – Vzory přídavných jmen opakování, pak samostatné opakování
https://www.mojecestina.cz/article/2010030706-test-koncovky-pridavnych-jmen-1
Nebojte není to žádný test, je to procvičování. Zkuste si to několikrát i třeba jinde. 😊
Nebo: https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-iy-a-iy-vkoncovkach/pridavnych-jmen/

Povinné,
samostatné

Prosím o nafocení a poslání do úkolu na Classroom: Dú ze 4.11. pro páťáky a šesťáky
Vzory přídavných jmen
4.třída Aj s Irčou

13:00 – 13:45

5.třída + 6.třída – podívejte se na všech 5 příběhů.
https://www.youtube.com/watch?v=pwuvmNwR4X8&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD
https://www.youtube.com/watch?v=kR7_hnJY0YI&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD
https://www.youtube.com/watch?v=6IH9Ct8oRSE&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD
https://www.youtube.com/watch?v=z8vyIG6Ie8g&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD
https://www.youtube.com/watch?v=TGKV84pzdco&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD
Vypište si z každého dílu, co vás nejvíce zaujalo. Ofoťte a pošlete do Classroomu do úkolu:
Dú z 4.11. pro 5.a 6. třídu Dějepis.

Povinné,
společné

Povinné,
samostatné

Pátek 5. 11. 2021
4.třída – Prezentace: Procvičování čtení a psaní desetinných čísel
(Štěpík K. samostatně procvičuje Desetinná čísla zde:
www.skolasnadhledem.cz
A)
pro procvičení řad desetinných čísel zadej kód: 478 030
B)
pro procvičení Zápisu desetinného čísla zadej kód: 478 031
C)
pro porovnávání desetinných čísel zadej kód 478 032 )
8:00 – 8:30
5.třída + 6. třída – Vypracujte pracovní list: Podmět a přísudek na Classroomu:
Dú z 5.11.2021 Podmět a přísudek pro 5. a 6. třídu.

8:30 – 9:15

4.třída – samostatné procvičování desetinných čísel – napiš si několik desetinných
čísel a vedle napiš, jak bys je přečetl/a.
Svoji práci nafoť a vlož na Classroom do: Dú z 5. 11. pro čtvrťáky – Desetinná čísla
5.třída + 6.třída – Prezentace: Dělení a násobení 10, 100 1000.

_4.třída - Prezentace: Egypt – úvod
https://www.youtube.com/watch?v=lDr0cJUu1Fg&ab_channel=monido2

Povinné,
společné

Povinné,
samostatné nebo
ve skupinkách
Povinné,
samostatné
Povinné,
společné

Povinné, pak
samostatné

popř. další díly 😊

9:30 – 10:00

10:05 – 11:00

5.třída + 6.třída – Samostatné procvičování dělení a násobení 10, 100, 1000
https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=
Matematika&search1=02.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99
es+10+000&topic=08.+N%C3%A1soben%C3%AD+10%2C+100%2C+1+
000%2C+10+000#selid

Prezentace: Pohádka – srovnání klasická a moderní

OBĚD

Povinné,
samostatné

Povinné,
společné

