
27. Týdenní plán

11. 3. - 15. 3.               

ČESKÝ JAZYK
Skloňování podstatných jmen rodu mužského – prac. seš. st. 15 – 18
12. 3. Diktát – prac. seš. st. 14 cv. 10

ANGLICKÝ
JAZYK

1.skupina Mgr. Martina Laušmanová

Začneme lekci 6, budeme si povídat o svém volném čase a sportech. V úterý 12. 3.  nás čeká opakovací test z lekce 5. 

2. skupina Mgr. Radovan Kolbaba
Téma: Sport
Umím: Řeknu, jaký sport mám rád

12. 3. Písemné zkoušení učiva 5. lekce
- místa ve městě
- dopravní prostředky
- popis cesty

3. skupina Brigita Rozbořilová

Učíme se pojmenovat různá místa ve městě – library, cinema, church... 

MATEMATIKA Dělitelnost – uč. st. 73 – 76. Nadále převádíme jednotky, pracujeme s velkými čísly (sčítání, odčítání, násobení jednociferným činitelem a dělení 
jednociferným dělitelem).

15. 3. Písemné opakování učiva – velká čísla (umím napsat čísla - diktát, umím přepsat ze slovního zápisu do číselného a používám vysoká čísla pro 
výpočet – viz výše pracuji s velkými čísly).

Prac. seš. po st. 21 včetně

NÁŠ SVĚT Vlastivěda (červená učebnice) – Příchod Slovanů. Sámo. Naše nejstarší minulost v pověstech - uč. st. 9 – 11.

18. 3. Písemné opakování učiva – Pravěk na našem území -  učeb. st. 5 – 8 (rozdělení doby podle materiálu, který člověk využíval, vysvětlení pojmů 
pěstní klín, Věstonická venuše, oppida, způsob obživy, Keltové – obchod).



Informace pro 
rodiče

Televizní vysílání 14. 3. 
Téma: Pověsti známé a neznáme z našich dějin (kněžna Libuše, udatný Bivoj …).

29. 3. Noc s Andersenem – účastní se děti, které splní požadované úkoly. Ty budou uveřejněny v pondělí 11. 3.

29. 4. plánujeme navštívit Janáčkovo divadlo v Brně, baletní představení Romeo a Julie. Jde o večerní představení a rádi bychom pozvali opět babičky,
dědečky i rodiče. Bylo by nám potěšením, kdybychom společně strávit divadelní večer. Pokud by byl zájem prosím o písemnou informaci v ŽD (uveďte
počet zájemců)  nejpozději do 22. 3. Podrobnější informace zašlu v následujícím týdenním plánu. Prozatím zjišťuji zájem o tuto akci z řad dospělých.
Děkuji za spolupráci.

UMÍME TO

ZŠ a MŠ Deblín zakoupila licenci na web  www.umimeto.org, kde najdete velké množství cvičení vhodných k domácí přípravě dětí do školy. Děti zde
mohou hravou formou procvičovat český jazyk, matematiku, anglický jazyk, všeobecné znalosti atd. Pro přihlášení je třeba se registrovat (již se děti
registrovaly  v  průběhu  minulého  týdne).  Teď  již  stačí,  když  se  děti  přihlásí  a  vejdou  do  třídy.  Zřízena  je  třída  s  kodem  čj4a  (český  jazyk  4A)
mt4a(matematika 4A), plánované je rozšíření o další oblasti anglického jazyka a fakta. V těchto třídách budou mít možnost děti procvičovat učivo a zároveň
plnit zadané domácí úkoly. Pro seznámení s programem jsem dětem již minulý týden úkol zadala. Jde o další způsob jak hravě a se zájmem procvičovat
učivo. Případné dotazy či upřesnění ráda zodpovím.

Postup pro registraci na webu umimeto.org – vytvořit účet – vyplnit tabulku (e-mail, jméno, heslo) – registrovat se.
Pak stačí pouze přihlášení – procvičovat dle libosti nebo vcházet jako student do tříd, kde plní děti zadané úkoly.

Krásné předjaří přejí Eva Bartesová, Michaela Pokorná a Adéla Kratochvílová


