
 

 TÝDENNÍ PLÁN   

 Od 16. 10. – 20. 10. 2017                        

 

ČESKÝ JAZYK 
Pracovní sešit po str. 17 

Věta jednoduchá a souvětí. 

 

Vyjmenovaná slova po B – znalost pamětná, význam slova (cvičení na toto téma) 

 

Televizní vysílání. 

19. 10. (čtvrtek) 

Téma: Moje vesnice (město) by mělo vypadat … (děti si vymyslí svoji vlastní vesnici a popíší, jak v ní lidé žijí a co dělají – vesnice 

nemusí být reálná) 

25. 10. (středa) 

Téma: Státní vyznamenání bych dal/a … (děti si zvolí osobu, která by podle nich měla získat vyznamenání (ocenění), volen může 

být kdokoli i dítě) 

Alternativa - aktualita se zápisky v sešitě TV. 

 

Nezapomínejte prosím na pravidelnou četbu! 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

1.skupina Mgr. Martina Laušmanová 

Začátek lekce 3, hračky, jednotné a množné číslo, budeme se ptát, co to je a popisovat věci. 

2. skupina Mgr. Radovan Kolbaba 

Téma: Toys 

Umím: Pojmenuji některé hračky anglicky 

3. skupina Mgr. Renata Novotná 

My family - povídání o své rodině na základě fotografií, fráze, povolání, zápis slovíček.  Zakončeno písemným testem.  Děti si na 

hodiny AJ vezmou s sebou rodinnou fotografii. 



MATEMATIKA Středa 18. 10. písemné sčítání – písemné opakování. Indické násobení – učeb. str. 16 – 17. Dělení. 

Pracovní sešit po str. 19 

NÁŠ SVĚT Zemský povrch. 

Využití naší krajiny. 

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. 

Možnost opravy písemné práce z ČJ. 

 

Středa 18. 10.  

Písemné sčítání – písemné opakování. 

S sebou: krabičky od léků, krémů, past na zuby… budeme tvořit domečky v naší vesnici 

 

Pátek 20. 10. 

Ve škole budou probíhat opravy odpadů, proto tento den strávíme v terénu (les u rybníka).  Bude zkrácená výuka do 12.00. 

 

Vyjmenovaná slova a slova příbuzná - doplňkový materiál k výuce.  Materiál je možné dále využívat i ve vyšších ročnících. Více o pomůcce 

naleznete na https://youtu.be/FEE65fHEVCY. Materiál budeme objednávat během tohoto týden, pokud ještě někdo máte zájem, napište mi 

zprávu do Žákovského deníku. Děkuji. 

 

Změna vyučujícího 

Mgr. Renata Novotná převzala výuku AJ za Mgr. Romanu Srbovou (nově třídní učitelka 4.B).  

Děkujeme za pochopení. 

 

Krásné říjnové dny přeje Eva Bartesová a Jana Šnévajsová. 

 

https://youtu.be/FEE65fHEVCY

