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PŘEDMĚT CÍL UČIVO

ČESKÝ JAZYK Doplňuji koncovky podstatných
jmen (rod střední a ženský).

Představím svou obec.

pracovní sešit str. 7-8, 13-14
učebnice str. 61, 69-70
psací dílna - Moje obec

MATEMATIKA Narýsuji obdélník, čtverec,
kosočtverec, trojúhelník. Určím
úhlopříčky čtverce a obdélníku.

Narýsuji kružnici.

Zkoumáme obvody a obsahy a
geometrické konstrukce.
pracovní sešit str, 64-67

učebnice str. 48-49

ANGLICKÝ JAZYK
AJ1

(Laušmanová)

Popíšu svůj dům a svůj pokoj. Unit 6: My house
Str. 18-20

ANGLICKÝ JAZYK
AJ2

(Špinarová)

Unit 5 In the town
How do you go to school?

I can buy a ticket.

Znám základní dopravní prostředky
v angličtině.

Zvládnu si koupit jízdenku do
určitého místa.

ANGLICKÝ JAZYK
AJ3

(Klepárníková)

Unit 5 In the town
How do you go to school?

Pojmenuju několik dopravních
prostředků. Popíšu, jak chodím/
čím jezdím do školy.

NÁŠ SVĚT
Orientuji se v mapách Česká republika

JINÁ
SDĚLENÍ

Milí čtvrťáci,
příští týden budeme opět rýsovat, přineste si proto, prosím, potřebná
pravítka a kružítko.

Co nás čeká
● V úterý 21. 2. - Den otevřených dveří
● V úterý 21. 2. - Televizní vysílání - Moje obec (Stránka do knihy

o ČR)
- 5 informací (počet obyvatel, nadmořská výška, důležité
budovy atd.) + znak obce + 8 vět, které ostatní nalákají k
návštěvě (v pondělí budeme jednu hodinu věnovat dopsání a
dotvoření, nemusíte tedy doma nic psát, stačí když to trochu
promyslíte :) )

Výzva k TV (zkuste si doma popovídat o tom, kam kdo z vás nejraději
chodí na procházku a proč - doplňte do TV - můžete připojit i fotky,
pokud nemáte tiskárnu, ráda vám je v pondělí vytisknu.)



Připomínám:
● ve středu doučování (tentokrát čeština)
● opravte si Dixit příběh a papírky se vzory

Těšíme se na Vás,
paní učitelka Anna Špinarová a pan učitel Adam Kapoun


