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Poznámka, doplnění, upozornění

Mgr. Katarína Málková (malkova@zsvaldice.cz)

UČ

66, 67 (83)

násobení a dělení DČ čísly 10,
100, 1000

PSA

65

DČ: procvičuj ×, ÷

PSB

23

×, ÷ DČ 10, 100, 1000

početníček

33/1, 34/1

×, ÷ DČ čísly 10, 100, 1000

- projdi si tabulky na str. 66, 67 (×,÷ 10, 100, 1000) –jednoduché
- projdi si odkazy v této tabulce
- pročti si úvodní text z historie
- zkus vypočítat, zda auto uveze výstroj mušketýra (cv.1-6)
https://www.youtube.com/watch?v=FGzV8DpQ7tg
https://www.youtube.com/watch?v=gMsj6BCLjpI
https://www.youtube.com/watch?v=Vzd9Fv_rVFA
https://www.youtube.com/watch?v=MbZB1gk7WBI
https://www.youtube.com/watch?v=jbOAVyhyis0
https://www.youtube.com/watch?v=XsN3Mzqvufo
https://www.youtube.com/watch?v=HNspqtxso0c
https://www.youtube.com/watch?v=jSfsC-WIn3Y
https://www.youtube.com/watch?v=2IJHRB97Gqs
https://www.youtube.com/watch?v=U-Pjm0_vuzQ
https://www.youtube.com/watch?v=M0jxJ3GBs8c
https://www.youtube.com/watch?v=IPLLUvWjsHs

odstavec č. 4
na obou stranách pouze cv.1

Do školy si nachystejte dotazy z ČJ i M, co potřebujete docvičit. 
ČJ: stavba slova (předpony, kořen, přípony – ský, ný, ní, -nn-)
skladba (podmět – nevyjádřený, několikanásobný, přísudek – slovesný a jmenný se sponou, zákl.skladeb.dvojice, shoda přísudku s podmětem,
věta jednoduchá – souvětí, grafický záznam souvětí)
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UČ

78, 79

80
81

zvládnout správné výpisky
z textu

(reprodukce textu, odpovědi na
otázky)

rozhovor, osobní názor

(zaujmi stanovisko, obhaj si jej)

dialog, vzkaz

(umět vést dialog, umět naslouchat)

zdvořilé vystupování

ČJ

82

(zdvořile vyjádříš svůj názor,
omluvíš se, odmítneš něco
nebo o něco požádáš)

telefonování

83, 84

(vyřešit problém po telefonu,
zanechat smysluplný a úplný vzkaz)

PS

73, 74

mluvený projev, věcné čtení

UČ

85

PS

75, 76

tvorba pozvánky
(opakování)

mluvený projev, věcné čtení

připomeň si, jak se správně dělají výpisky (tabulka str. 78)
- přečti si text A) – zkus si z něj udělat výpisky
- str.79/cv.3 – zkus bez textu, pak zkontroluj či dohledej (s textem)
- přečti si text B)
- str.79/cv.4 (stejně jako cv. 3), zkus cv. 5
přečti si úvodní růžový rámeček na str. 80
- přečti si text C)
- str.80/cv.2, 3 – zamysli se, napiš svůj pohled, názor, zkušenost
přečti si pravidla vedení dialogu (tabulka str. 81)
- přečti si text D)
- str.81/cv.1, 2 – zpracuj do sešitu
přečti si úvodní zelený rámeček s textem na str. 82
- přečti si dialog Lenky a učitele = text E)
- str.82/cv.1 - zaznamenej odpovědi
- str.82/cv.3 – zkus si pro sebe „přehrát“ jednotlivé situace,
kterou bys zvládl/nezvládl/nevíš si vůbec rady…
(najdi partnera a nahrajte scénku)
přečti si úvodní modrý rámeček na str. 83
- přečti si text F)
- str.83/cv.2 – zapiš svoje poznámky
- str.84/cv.4 = text G)
- str.84/cv.5 – zapište (nahrajte) správný vzkaz
- str.84/cv.6 – vyber situaci, napiš (nahraj) vzkaz
zkus si opakovací test I (na str. 74 jsou výsledky, napiš mi, jak jsi dopadl/a)
zkus si i test II
uč.str. 85/cv. 1
Vysvětlíš slovo „etiketa“?
zkus si test III (pošli mi, ráda zkontroluji)

Tento týden je oddechový, věnuj se práci s textem, dokončuj si úkoly z minulých týdnů, opakuj si.. rozvrhni si práci do celého týdne..

Děti přítomné ve škole dostanou texty nakopírované ve škole.
text A)

text B)

text C)

text D)

text E)

text F)

text G)

Předmět

Uč, PS, písanka,
čítanka

Rozsah
stránek

Vyučující
Člověk a
jeho svět
(Čajs)

Předmět

Poznámka, doplnění, upozornění

Mgr. Michaela Lüftnerová (luftnerova@zsvaldice.cz)
Pracovní sešit

Uč, PS, písanka,
čítanka

Vyučující
Práce na
počítači

Cíl, čeho má být dosaženo

74, 75,
76 - 79

Rozsah
stránek

procvičení učiva období od roku 1989
až po současnost

Cíl, čeho má být dosaženo

str. 74, cv. 2 – nedělat
od strany 76 – sebehodnocení (vyzkoušej, co si pamatuješ)
Odkaz na Dějiny udatného českého národa
https://dejiny.ceskatelevize.cz/211543116230111/

Poznámka, doplnění, upozornění

Mgr. Michaela Lüftnerová (luftnerova@zsvaldice.cz)
co tě nejvíce
zaujalo z dějin,
jaká osobnost,
událost

práce s počítačem a internetem

 vyber nějakou historickou osobnost nebo událost a napiš o
ní alespoň 10 bodů (do sešitu Čajs)
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48

Minulý čas prostý – tvoření otázky s
pomocí DID

Shrnutí minulé látky:
Minule jsme si řekli, že minulý čas utvoříme tím, že ke slovesu přidáme koncovku -ed (nebo jen -d, pokud sloveso končí na -e). Takže máme např.
slovo relax (odpočívat) a minulý čas je relaxed (odpočíval). Ve větě to může být takto:? I relaxed yesterday. (Odpočíval jsem včera.)
Nyní k tvorbě otázky v minulém čase. Tady místo Do…? Budeme používat Did…?
Did you play footbal yesterday? (Hrál jsi včera fotbal?)
Did I sleep in the kitchen? (Spal jsem v kuchyni?)
Did they play the piano at scholl on monday? (Háali na piáno v pondělí?)
S otázkou, která se ptá na něco, co se stalo v minulosti je to vlastně stejné, jako s otázkou, která se ptá na něco v přítomnosti:
Do you play the violin? (Hraješ na housle?)
Did you play the violin? (Hrál jsi na housle?)
Do they go to shool? (Chodí do školy?)
Did they go to scholl? (Chodili do školy?)
Všimni si: DO se mění v DID a to je vše. :)
A jak jak je to s odpovědí? Platí pravidlo: čím se ptám, tím odpovídám:
Do you play the piano? (Hraješ na piáno?)
Yes, I do. (Ano, hraji.)
Did you play the violin yesterday? (Hral jsi včera na housle?)
Yes, I did. (Ano, hrál jsem)
Úkol:
pečlivě si přečti a PŘELOŽ cvičení 2.
Do školního sešitu si opiš zelenou tabulku na straně 48 učebnice. (cv. 3)
cv. 4: Podle vzoru sestav věty krátké rozhovory – alespoň 4. rozhovory a napiš je do sešitu. Postupuj podle vzoru a chybu neuděláš.

