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Měsíční plán 4.B Únor 2021 

Informace 

 Dobrý den,i v únoru pokračujeme v on-line výuce a týdenních úkolech 
v classroomu. Mějte pěkný suchý únor. V. Poláčková 

 

• Vzhledem k aktuálnímu stavu a bezpečnosti stále platí zákaz 
vstupu rodičů do budovy školy. Děkujeme 

• Děti dostanou každé ráno odkaz na meet do svých schránek. 
Rozvrh distanční výuky je na webu.  

• 8. 2. 2021 zahájení distanční výuky v 8:00  

• Výuka je povinná, omluvy v edookitu.  

• Posílání úkolů do Classroomu vždy do pátku, úlohy zadány 
v neděli večer.  

• Zatím učíme v režimu, který odpovídá mimořádné situaci 4. stupně PES 
a platí do ???????????. Uvidíme, jak se situace dál vyvine a jaké 
instrukce od MŠMT dostaneme.  

 

Akce, 
pomůcky 

10. 2.  Kniha, kterou čtu – 1. hodina 

Pomůcky: rýsovací potřeby, papíry, barevné papíry 

Týdenní úkoly v classroomu 

 

 

AJ 

V případě návratu dětí do školy - Unit 3 opakování + unitový test 
Unit 4 - The nature trail: Slovní zásoba k tématu příroda + předložky. Průběhový 
čas - forma a použití. Opakování a procvičování sloves: to be, have got, can. 
Opakování slovní zásoby barvy a tvary. 

 

ČJ  

Viz týdenní plány učiva v edookitu a po dobu distanční výuky je budu dávat i do 
Classroomu 

Procvičování vyjmenovaných slov, slovní druhy, telefonováná, vzory rodu středního a 
ženského 

Čtení: Švandrlík, Neprakta , Štorch 

 

M 
Viz týdenní plány učiva  

Zlomky, procvičujeme numeraci do 10 000, římská čísla 

VL 
Viz týdenní plány učiva  

Hrady, zámky ČR, památky UNESCO v ČR, tvoříme další stránku knihy , kouzlo vody v ČR, 
historie ČR-2.díl učebnice  

PŘ 

Viz týdenní plány učiva  

Skupenství, stupně celsia 
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Krátké 
zprávy, 
domácí 

příprava  

 www.zlatka.in, www.onlinecviceni.cz www.gramar.in www.matika.in  
Splněné úkoly posílejte do Classroomu do pátku večera. Děkuji   
Pořád platí denně číst cokoliv. VP  
 

 
 

http://www.zlatka.in/
http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.gramar.in/
http://www.matika.in/

