
TÝDENNÍ PLÁN 13

4. B 

27. 11 - 1. 12. 2017 

Předložky a předpony, slova citově zabarvená, slova spisovná a nespisovná, PS str.10,11,15,16, uč. po str. 21, pro zájemce online procvičování: 

http://cestina.hrou.cz/c/vyjmenovana-slova
TV vysílání: Kraj, který jsem navštívil. Vysílá skupina DTV1. Děti si vyberou jeden kraj ČR, který již někdy navštívily (například během letní 

dovolené apod.) Inspirovat se mohou v učebnici vlastivědy.  Zapíšou několik faktů (např. jaká zajímavá města či obce se v kraji nacházejí, čím jsou 

zajímavé, jméno současného hejtmana apod.), které najdou na webu. Dále připojí vlastní zážitky. Téma je stejné, jelikož budeme ještě v krajích 

ČR pokračovat.

Matematika 
Rovinné útvary. PS str. 17 - 20, uč. str.27 - 29.  Děti mají mít pomůcky na rýsování, tj. kružítko, 30 cm pravítko, velký trojúhelník, tužku č. 3, také 

by měly mít ořezávátko a gumu. Možné online procvičování: https://www.matika.in/cs/

Náš svět 
ČR – specifika krajů ČR, PS str. 6,7, uč. str. 5 - 10 (modrá učebnice + PS), Keltové na našem území (červená učebnice + PS), v úterý píšeme test na 

polohu krajů a krajských měst na mapě, přiřazení kraj + krajské město

LAU – napíšeme opakovací test z Lekce 2 a začneme lekci 3: Food. Naučíme se říkat, kolik je hodin

KOL – Who is? How many?
RS –  Počítání do 100, rodina 
Stále se můžete připojit na online procvičování slovíček: https://www.memrise.com/group/204007/
Milí rodiče, 
během příštího týdne budeme pokračovat ve výrobě vánočních svícnů. Děti projevily přání vytvořit každý svícny dva. Proto, prosím, aby i na další 

týden měly 2 svíčky a velký kelímek od jogurtu.
V úterý 28. 11. čeká vybrané žáky naší třídy fotbalový zápas v rámci projektu 8. třídy. Ostatní žáci budou mít prezentaci o fotbalu. Učení bude

probíhat podle rozvrhu.

V pátek 1. 12. nás čeká poslední lekce plavání v Kuřimi. 

V pátek 1.12. od 15.00 hodin budou ve škole probíhat adventní dílničky a jarmark. V 18.00 bude před školou slavnostně rozsvícen vánoční strom. 

Děti, které měly zájem, vystoupí s pásmem vánočních písní a koled při slavnostním rozsvěcení stromu. Jste srdečně zváni!

Žádáme Vás o platbu příspěvku Klubu přátel školy Kamarád ve výši 150,- Kč na rodinu, kterou prosím proveďte během měsíce listopadu 

prostřednictvím dětí u třídního učitele. Pokud jste již přispěli, děkujeme.

Prosím, sledujte sebehodnocení vašich dětí v ŽD. Pod plánem je místo pro váš podpis.

Prosím, aby si děti v pondělí donesly cvičební úbor do TV.

Pěkný týden přejí paní učitelky Romana a Marta :) 

Informace pro 

rodiče 

 Český jazyk 

Anglický jazyk 


