
 

 TÝDENNÍ PLÁN   

 Od 13. 11. – 17. 11. 2017                        

 

ČESKÝ JAZYK 

Vyjmenovaná slova po B – pracovní sešit (budeme intenzivně pracovat na tomto tématu i v prac. seš. 30 – 33) 

 

  Televizní vysílání. 

16. 11. (čtvrtek) 

Téma: Významná historická osobnost (děti si zvolí osobnost z oblasti vědy, sportu, umění… a popíší její život). 

23. 11. (čtvrtek) 

Téma: Pohádka – dokončení příběhu. 

Za dávných časů, kdy lidé ještě věřili na strašidla … 

 

Alternativa - aktualita se zápisky v sešitě TV. 
 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

1. skupina Mgr. Martina Laušmanová 

4. lekce – jídlo (co mám a nemám rád/a) uděláme si projekt o jídle. 

2. skupina Mgr. Radovan Kolbaba 

Téma: Hračky a barvy 

Umím: Rozpoznám hračky podle popisu 

 

3. skupina Mgr. Renata Novotná 

Unit 3, lesson 1:  

Sing the song: I´m a red robot,  

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_03/singalong_unit03chant?cc=cz&selLanguage=cs 

 

Sing the song: Playing with a car 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_03/singalong_unit03song?cc=cz&selLanguage=cs 

 

words: a car, a doll, a robot, a train, a lorry, a dinosaur 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_03/picturedictionary_03_01?cc=cz&selLanguage=cs 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_03/singalong_unit03chant?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_03/singalong_unit03song?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_03/picturedictionary_03_01?cc=cz&selLanguage=cs


Poslech příběhu, str 17  

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_03?cc=cz&selLanguage=cs 

MATEMATIKA Písemná kontrola probraného učiva – písemné sčítání a odčítání (čtvrtek 16. 11).  Rýsování – prosím po celý týden rýsovací potřeby a sešit. 

Násobení má přednost před sčítáním – učeb. str. 32 - 33. Pracovní sešit po str. 27 

Prosím procvičujte pamětné násobení (malá násobilky). 

NÁŠ SVĚT 17. listopad (pojmy demokracie a svoboda). Zákony stanoví parlament (učeb. str. 22 – 25). 

Informace: Pondělní výuka - dvě vyučovací hodiny. S sebou pouzdro, Žákovský deník, svačina. V 10.00 odjezd na plavecký výcvik. Návrat 13.00. Prosím 

přibalte dětem i čepici na cestu. Poslední hodina, ukončení plaveckého výcviku – děti dostanou „mokrá vysvědčení“. 

 

Úterý 14. 11. 

Rekvizity – v našem projektu opět postoupíme dál. Prosím o rekvizity – klobouky, čepice, šátky … dle povolání, která si děti do projektu zvolily 

(pro představu např. hasič – červená čepice, květinářka – umělý kvítek). Každé dítě má povolání již vymyšleno. Rekvizity si ve škole necháme 
v košíku. 

CA Pravěk – opět vlnu (silnější) budeme zkoušet tkát jako v pravěku. 

Od úterý po čtvrtek – rýsovací pomůcky a sešit. 

Ve čtvrtek 16.11. 

Televizní vysílání. 

Písemná práce – písemné sčítání a odčítání. 

V pátek 17.11. 

 Státní svátek. 

Ve čtvrtek 23.11.  

Budeme mít besedu s režisérem animovaného večerníčku Krysáci (beseda v některých třídách proběhla, už loni a byla úspěšná). 

V úterý 14. 11. budou probíhat třídní schůzky (poslední nabízené termíny), prosím rodiče, kteří si dosud nezarezervovali termín, aby tak 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/story_03?cc=cz&selLanguage=cs


učinili. Další termíny, již nebudou vypisovány a je třeba se dohodnout individuálně s třídní učitelkou. 

 

Klidný listopadový týden přeje Eva Bartesová a Jana Šnévajsová. 

 


