Plán učiva 19.10. -20.11. pro 4. a 5. ročník

4.ročník
19.10. – 23.10.
M Pamětné násobení, dělení dvojciferných čísel jednociferným – PS 19,20, 21 práce s učebnicí str.21,22,23
Geometrie-čtverec, obdélník –obvod, PS 47/17,18
ČJ Mě,mně – uč.25,26, PS 18
AJ Pokyny, slovní zásoba – třída, vazba there is, are – uč.12,13, PS s.12
PŘ Den stromů- vyber si jeden jehličnatý a jeden listnatý strom – namaluj ho, popiš ho, vymysli
příběh, ve kterém je hlavní postavou mluvící strom
VL Den vzniku samostatného státu – udělej referát

26.10. – 30.10.
M Opakování – PS 23
ČJ Sloh – vyprávění – Strašidelný příběh – odstavce!!
AJ Opakování naučených slovíček 1.-6.lekce
VL Najít a přečíst 2 pověsti, zapsat do sešitu a namalovat obrázek

2.11.-6.11.
M Čísla do milionu – PS 24,25, uč.25-27, Geometrie – opakování rovnoběžky, kolmice - PS 48
ČJ Bě,bje,pě,vě,vjě,mě,mně – uč. 27, 28
AJ Pokyny – PS 13
PŘ Rok na Zemi – uč.12,13 – odpověz na otázky na str.13 – zapiš do sešitu
VL Opakování Velká Morava – PS 32,33, pověsti – uč.68

9.11.-13.11.
M Čísla do milionu – PS 26, 27, učeb.28,29, Geometrie – opakování rovnoběžky, kolmice - PS 49
ČJ Opakování –stavba slova – PS 20,21, bě, bjě,pě, vě, vjě, mě, mně - www.onlinecviceni.cz
Sloh: Přečti si pověst o.sv.Martinovi – vymysli příběh, kde bude sv.Martin superhrdina
AJ Otázky, zájmena – PS 15
PŘ Pohybujeme se na zemi – zápis do sešitu – uč.14,15

VL Přemyslovci – uč. 69-70, PS 35,36

16.11.-20.11.
M Čísla do milionu – PS 28, uč. 30,31, Geometrie – kolmice, rovnoběžky – uč. 79/4, 5, 6
ČJ Opakování ú/ů – přepsat do sešitu učeb.18/11
AJ Předložky – uč.16,17 –PS 16
PŘ Pohybujeme se po Zemi – PS 8,9
VL Přemyslovští králové – výpisky z uč. 71-74

5.ročník
19.10. – 23.10.
M Rovnice, nerovnice – PS 19,20, Geometrie- obdélní, čtverec – obvod, obsah – uč.90/25,28,29
ČJ Předpony S, Z, VZ – prostudovat učebnici s.27, přepsat do sešitu uč.29/5,6
AJ Počasí – práce s uč.12,13, PS 12,13
PŘ Den stromů- vyber si jeden jehličnatý a jeden listnatý strom – namaluj ho, popiš ho, vymysli
příběh, ve kterém je hlavní postavou mluvící strom
VL Den vzniku samostatného státu – udělej referát

26.10. – 30.10.
M Opakování PS 21
ČJ Sloh – vyprávění – Strašidelný příběh – dodržet odstavce!!
AJ Opakování slovíček 1.-5.lekce
PŘ Sledovat a zaznamenávat, co sníš během dne po celý týden – zaznamenat do potravinové
pyramidy
VL Podívat se na video Udatný národ český – Národní obrození

2.11.-6.11.
M Závislosti PS 22, 23, uč.24, Osová souměrnost – PS 47/13, uč. 90/30
ČJ Předpony s, z,vz – PS 24/1,2,3
AJ Počítače – práce s učeb. 14,15, sloveso can

PŘ Potrava – zápis z učebnice s.20,21
VL Národní obrození – zápis z učebnice s.18-21

9.11.-13.11.
M Závislosti PS 24,25, Geometrie – opakování kružnice, uč.88/12, 15, – do sešitu
ČJ Předložka s, z – prostudovat v uč.30,31, uč.31/2 přepsat do sešitu, ústně uč.32/5
Sloh: Přečti si pověst o.sv.Martinovi – vymysli příběh, kde bude sv.Martin superhrdina
AJ Počítače – PS 14,15
PŘ Potrava PS 12-13
VL Národní obrození – zápis z učebnice s. 22-23

16.11.-20.11.
M Závislosti – uč.25/3,4,5,6,7,9 – zpracovat do sešitu, Geometrie – Trojúhelník – uč.88/16,17, 89/19,20
ČJ Opakování ú/ů – PS 23
AJ Sloveso can – napiš o sobě co umíš a neumíš
PŘ Opakování – PS 11
VL Národní obrození – PS 12-13

