
TÝDENNÍ PLÁN 11

4. B 

13. 11. - 16. 11. 2017 

Stavba slova - kořen, předpona, přípona, uč. str. 17,18, PS str. 13, 14, slova citově zabarvená uč. str. 14,  PS str. 11, diktát - 

vyjmenovaná slova po s

TV vysílání: Krajské město............. Děti si vyberou jedno krajské město, které již někdy navštívily. Napíšou pár faktů (čím je 

město významné nebo jaké jsou v něm k vidění kulturní památky, přírodní památky, zajímavosti města apod.) a doplní je 

vlastními zážitky (mají tam příbuzné, jezdí tam na výlety, k doktorovi, nakupovat...) Vysílání má tento týden DTV1. Tento týden 

ještě zůstává stejné téma jako minulé. Kdo již vysílání odezvdal na papíře, přepíše či nalepí jej do sešitu a znovu odevzdá. *

Matematika 
Převádění rovnic do úloh se zvířátky, hadů a úloh typu myslím si číslo, násobení a dělení, desetiminutovka - písemné násobení, 

sčítání, odečítání

Náš svět Česká republika. Vezměte si modré učebnice a PS vlastivědy, též malý sešit do vlastivědy. PS str. 4 - 7

LAU – Rodina a čísla do 100, srovnávání věků, můj rodokmen, dokončení L2

KOL – Family

RS –   dokončení L1, abeceda, L2 - rodina

Stále se můžete připojit na online procvičování slovíček: https://www.memrise.com/group/204007/

Milí rodiče, 

prosím ještě ty, kteří si nedomluvili třídní schůzku, aby se mi ozvali a domluvili si termín.

Vybíráme 40 Kč na besedu o animovaném filmu s režisérem večerníčku Krysáci, která proběhne ve čtvrtek 23. 11.

V pátek 11. 11. je státní svátek.

* Od tohoto týdne se již na TV vysílání dělíme do dvou skupin Deblínská televize 1 (DTV1) - Ondřej Petr, Vojtěch Mytyzek, Filip 

Macků, Mariana Křížová, Patrik Jílek, Tomáš Chromek, Gabriela Borovičková, Filip Vicena, Mariana Kolaříková  a Deblínská 

televize 2 (DTV2) - Anička Musilová, Dominik Hořínek, Veronika Flachsová, Oliver Manders, Nicol Semerádová, Matěj 

Bytešník, David Lehocký, Kryštof Krajča. Skupiny se budou po týdnu střídat v psaní TV vysílání, každá tak bude mít vysílání 1x za 

14 dní. Pozor, témata nebudou stejná, na každý týden bude téma nové. 

Pěkný týden přejí paní učitelky Romana a Marta :) 

Informace                   

pro rodiče 

 Český jazyk 

Anglický jazyk 




