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Měsíční plán 4.B Březen 2021 

Informace 

                               Březen = měsíc čtenářů  
 
 Dobrý den,děti i v březnu pokračujeme v on-line výuce a týdenních úkolech 
v classroomu. Mějte pěkný první jarní měsíc.  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.  
 Pořád učíme v režimu, který odpovídá mimořádné situaci 5. stupně PES 

a platí do ???????????. Uvidíme, jak se situace dál vyvine a jaké 
instrukce od MŠMT dostaneme.  

 

Akce, 
pomůcky 

10. 3.  Kniha, kterou čtu – 1. hodin  

Pomůcky: rýsovací potřeby                                                          
Týdenní úkoly v classroomu. Děkuji všem za plnění.  

 

 

AJ 

 
Uděláme pátou lekci, ve které budeme dále procvičovat průběhový čas. Naučíme se slovní 
zásobu k tématu Zima, zopakujeme části těla a oblečení. Naučíme se také nějaká přídavná 
jména. V průběhu budeme pravidelně ověřovat znalost slovní zásoby a probírané gramatiky 
formou ústního zkoušení či menších testů. 

ČJ  

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

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

Čtení: Štorch, Z. Burian, K. Zeman  

 

M 
Viz týdenní plány učiva  

Geometrie I, Práce s daty, Numerace do 10 000  

VL 
Viz týdenní plány učiva  

Doba kamenná,  bronzová a železná, Keltové na našem území, opakujeme kraje ČR – 
tvoříme další stránku knihy.  
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PŘ 
Viz týdenní plány učiva  

Nerosty a minerály  

 

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  
 

 
 


