
 

 

TÝDENNÍ ZPRÁVA 7. 12. – 11. 12. 

V českém jazyce jsme tento týden pilně procvičovali dělení přídavných jmen na měkká a tvrdá. Seznámili 
jsme se s vzory JARNÍ, MLADÝ – ukázali jsme si, jak se skloňují a vyvodili z toho případy, kdy se podle vzoru 
mladí píše i na konci přídavného jména. Pokoušeli jsme se už odůvodňovat pomocí vzorů psaní přídavných 
jmen – zatím jsou velké rozdíly mezi dětmi, některé zvládnou určovat bez potíží, jiné v tom mají ještě trochu 
zmatek. Vrátili jsme se i ke psaní zdvojených souhlásek a předpon s/z – tam má několik dětí ještě velké 
potíže. 
Čteme v čítance ukázky s novým tématem – city. Chvílemi je to tedy oříšek, ale určitě se s tím popereme a 
překonáme i pasáže o polibcích (například Kráska a zvíře). 

V matematice jsme se nejvíce soustředili na zlomky – pokoušíme si zlomky krátit a rozšiřovat. Je to ale úkol 
spíše pro děti, které zlomky dobře chápou a jejich znázorňování a zápis už je pro ně příliš snadný. Pro ty, kteří 
do zlomků ještě zcela nepronikli, není nutné krácení a rozšiřování ještě přidávat. Zvládnout by všechny děti 
měly vypočítat část z čísla (například 1/3 z 21). To jsme procvičovali také pomocí slovních úloh. 
V geometrii jsme zopakovali vlastnosti těles a poté jsme si připomněli, jak vypočítat obsah čtverce a 
obdélníku (z června). Pokoušeli jsme se potom přijít na to, jak vypočítat obsah jiných útvarů (všechny, které 
se dají rozložit na čtverce a obdéníky). 

Ve vlastivědě jsme si prohlédli vynálezy z přelomu 18. a 19. století – seznámili jsme se s vynálezci a jejich 
životy. Pojala jsem prezentaci jako přehled zajímavostí z jejich života, než se učit data jejich narození a místa 
úmrtí. Děti by měly znát jejich jména a vynálezy, měly by je umět zařadit do správného dějinného období, ale 
nemusí si pamatovat, co jsme si o jejich životě vykládali, rozhodně ne vše. 
V zeměpisné části ještě některé děti prezentovaly své referáty o místě v ČR, které je zajímavé ve spojitosti 
s vodou. Dokončili jsme také téma Vynálezci a ukázali si kuličkové ložisko, které bylo mezi vynálezy. 
 

In English this week, we continued looking at using the present perfect tense with 'just' and 'yet'.  The class 
read out a conversation in the English World book that used this feature of grammar and then they wrote 
and performed their own conversations in pairs, using this grammar.  In the next lesson, we did some more 
practice of the present perfect, this time focussing on the comparisons between present perfect and past 
simple.  In Friday's English lesson, the class did extra work on their Writer's Workshop project.  They started 
writing the final versions of their stories, followed by a front cover and then an author biography about 
themselves.  We continued with this in Friday afternoon's Writer's Workshop lesson. 

V přírodovědě jsme se dívali na video o pohybech planety Země. Ukazovali jsme si, proč se střídá den a noc a 
proč se mění roční období. Protože jsme se do toho při všemožném čárání po tabuli trochu zamotala, přidali 
jsme si ještě globus a nakonec se dopátrali správného zakreslení náklonu osy, putování planety po elipse, 
apod. Děti si vše překreslily do sešitu. 

In Reading and Talking, we continued reading the Boy In The Striped Pyjamas and also did some independent reading.  
In Speaking and Listening, we played the 'Two Truth And A Lie' game that the students prepared last week.  This was a good way 
for them to practise public speaking, with both something they've prepared and something they are improvising, and it was a gooy 
for them to practise listening carefully. 
 
In Matlog, we did some work on fractions.  We looked at how to shade in different fractions of different shapes - focussing on 
halves, quarters, thirds and fifths. 
In Science, the class prepared presentations in groups about a famous astronaut of their choice.  They will give the presentations 
to the class next week. 


