
 

 TÝDENNÍ PLÁN   

 Od 30. 11. – 3. 11. 2017                        

 

ČESKÝ JAZYK 
Pracovní sešit po str. 20 

Věta jednoduchá a souvětí. Spojování vět. Stavba souvětí. 

 

Vyjmenovaná slova po B – procvičování. 

 

Středa 1. 11. Čtvrtletní písemná práce z ČJ – doplnění i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách, párové souhlásky, psaní u, ů, ú, 

bě, pě, mě…, vyjmenovaná slova po B. 

 

Televizní vysílání. 

2. 11. (čtvrtek) 

Téma: Halloween/ Dušičky – slavíme v rodině 

9. 11. (čtvrtek) 

Téma: Volné (každý si zvolí téma dle svého uvážení) 

Alternativa - aktualita se zápisky v sešitě TV. 

 

Nepodceňujte prosím pravidelnou četbu! Některé děti vůbec netrénují. Kvalita čtení u nich je pak na velice nízké úrovni.  

ANGLICKÝ 

JAZYK 

 

1.skupina Mgr. Martina Laušmanová 

Pokračujeme v  lekci 3 - hračky. Přečteme a napíšeme dopis o oblíbené hračce. Londýn. Halloween 

2. skupina Mgr. Radovan Kolbaba 

Téma: Co je to?, opakování hraček, čísel 11-20 

Umím: Rozumím a odpovím na "What's this?" 

Test -  2. lekce 24. 10 

3. skupina Mgr. Renata Novotná 



V tomto týdnu dokončíme povídání žáků o svých rodinách. Zapíšeme si další základní fráze - His name is..., her name is ... . 

Vyhledáme a zapíšeme si nová slovíčka - povolání rodičů.  

MATEMATIKA  Indické násobení – učeb. str. 16 – 17. Zobecňování učeb. str. 23. Písemné odečítání I učeb. str. 25. 

Pracovní sešit po str. 23 

Čtvrtek 2. 11. Čtvrtletní písemná práce – písemné sčítání, násobení, dělení, slovní úloha… 

NÁŠ SVĚT Zemský povrch – pojmy (pahorkatina, vrchovina, hornatiny, nížiny) učeb. str. 12 – 14 

Čtení z map str. 14 

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. 

 

Úterý 30. 10.  

Vzájemné učení 8. třída (konverzace na téma Halloween). 

 

Středa 1. 11. 

Čtvrtletní písemná práce z ČJ – doplnění i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách, párové souhlásky, psaní u, ů, ú, bě, pě, mě… 

 

Čtvrtek 2. 11. 

Čtvrtletní písemná práce – písemné sčítání, násobení, dělení, slovní úloha… 

 

Centra aktivit – Halloweenské téma 

 

V týdnech od 6. 11. - 16. 11. budou probíhat třídní schůzky dítě – rodič – pedagog, termíny budou vypsané v edookitu. Je třeba si zvolit daný 

termín, který bude mnou potvrzený. Případně nabídnu náhradní termín. 

 

Klidný dušičkový týden přeje Eva Bartesová a Jana Šnévajsová. 

 


