
 

 

      4.B      TÝDENNÍ PLÁN  
                  11.3. – 15.3.2019 

 

Téma týdne: LUCEMBURKOVÉ 

český jazyk Skloňování podstatných jmen rodu 

mužského  

PS – s. 18-19, uč. 71-79 

Opakování – bě/bje,vě/vje,pě 

 14.3. čtenářská dílna 

 

anglický jazyk M.L. –  L6, volný čas, sport 

R.K.  – sport 

 

 

B.R.  – učíme se pojmenovat 

různá místa ve městě – library, 

church, cinema 
 

 12.3. test L5 

 12.3. test L5 (místa ve 

městě, dopravní 

prostředky, popis cesty) 

 

 

 
 

matematika VELKÁ ČÍSLA, ODHADY 

PS s. 12-13, uč. 65 

Rýsování rovnoběžek – PS s. 32 

  

náš svět ČESKÝ STÁT ZA VLÁDY 

LUCEMBURKŮ uč. str. 25-26 

opakování – Česká republika 

 

 

Informace pro rodiče: 
 

1. Celý příští týden se ocitne naše třída ve středověku za vlády rodu Lucemburků. Budeme 

hodně venku, proto dejte dětem vhodné oblečení. V pondělí se uskuteční svatba Elišky 

Přemyslovny a Jana Lucemburského, budeme rýžovat zlato, vyrábět korunovační klenoty 

a hlavně se bavit a spolupracovat. Děti budou potřebovat – malý mechový míček 

(podepsaný), šátek na zavázání očí (asi 5-6 ks do třídy), uvítáme také malé občerstvení 

na svatební hostinu v pondělí. Také bych potřebovala zlatý (event.. žlutý) spray na 

nastříkání malých kamínků, pokud můžete zapůjčit.  

2. Ve čtvrtek 14.3. jste srdečně zváni na rodičovskou kavárnu. Bližší informace na stránkách 

školy. 



3. V pátek 15.3. naši akci završíme návštěvou Moravského zemského muzea, kde si 

prohlédneme výstavu s názvem „Morava ve středověku“.  Pojedeme busem v 8:06 

z Deblína, vlakem do Brna a zpět. Předpokládaný návrat v 13:00 hodin. Bližší informace 

v edookitu. 

4. Naše škola zakoupila licenci na program umimeto.org. Tento program je určen na 

opakování a prohlubování učiva ČJ, MA, AJ, NJ, Fakta. Děti si postupně vyzkouší řešit 

různé netradiční úlohy, které jim pomohou zopakovat a upevnit učivo. Velkou výhodou 

programu je, že děti získají okamžitou zpětnou vazbu, jak řešily a jsou více motivovány 

pracovat na PC než v prac. sešitu. S programem budeme pracovat ve škole každý pátek. 

Do programu budu dětem zadávat opakovací cvičení z čj, ma a faktů. Na vypracování 

budou mít děti vždy celý týden. Po týdnu v učitelském prostředí zjistím, kdo a jak pracoval.  

5. V pondělí 29.4. nás čeká baletní představení Romeo a Julie. Začátek představení  

v 19:00 hodin. Pokud máte zájem podívat se s námi do divadla, jste srdečně zváni. 

Přivítáme také všechny babičky, dědečky a další příbuzné. V případě zájmu mi napište do 

edookitu nejpozději do 22.3. Děkuji a těším se na společné setkání. 

 

 

 

Krásný týden přeje uč. Monika a Martina 


