
 

 

TÝDENNÍ ZPRÁVA 14. – 18. 12. 

V českém jazyce i nadále pracujeme s přídavnými jmény. Děti už by měly bezpečně rozlišit měkká, tvrdá a 
přivlastňovací. Začínáme určovat psaní koncovek podle vzorů jarní, mladý, matčin i otcův. Největší potíž 
spočívá v tom, že děti často neumí sklonit vzor spisovně a díky tomu ani neurčí správně koncovku. V takovém 
případě si musí osvojit pravidlo o psaní í v 1. a 5. pádě čísla množného v mužském životném rodě. 
V literatuře čteme texty zaměřené na city - z různých žánrů. Povídáme si o tom, jak text působí na naše city, 
ale také jak jsou vykresleny city postav. 

V matematice se věnujeme ještě zlomkům - převším se snažíme najít ekvivalentní zlomky (1/2 = 4/8) a část 
čísla (5/10 z 50). Zopakovali jsme, co jsou přirozená čísla a nadále procvičujeme početní operace s nimi. V 
tomto týdnu jsme neotevřeli žádné nové téma a v podstatě jen upevňujeme, co jsme dělali dříve. 
 

Ve vlastivědě jsme si rozšířili povědomí o vynálezcích a práci v továrně na začátku 19. století. Pomocí textu o 
práci dětí v textilní továrně jsme se dostali také k negativním dopadům rozvoje továren. Četli jsme také o 
Brnu jako o textilní metropoli. K textu děti plnily úkoly založené na porozumění textu a vyhledávání 
informací. 
V zeměpisné části jsme četli o rybníkářství, zopakovali jsme, co známe o České republice. Po prázdninách 
začneme probírat Evropu. 
 

In English this week, our main focus was working on finishing the narrative stories the class have been doing 
over the last several weeks for Writer's Workshop.  Most of the class have finished them now.  The rest of 
the students will have a chance to finish writing their final version after the holidays, and then we will have a 
special 'book launch party'.  I wanted to get this done before the Christmas break, but unfortunately it wasn't 
possible due us having no school next Monday and Tuesday.  I have been very pleased with the whole class' 
commitment to this project, and so I am looking forward to seeing us finish it after Christmas. 

V přírodovědě jsme si povídali o dobývání vesmíru - co předcházelo letům člověka do vesmíru, kdo byl první 
na Měsíci, ... Zopakovali jsme, jaké pohyby vykonává planeta Země a co je jimi ovlivněno. Děti si většinu 
informací o vesmíru pamatují, toto téma už po Vánocích opustíme, ale ještě si napíšeme test. 
 

In Matlog this week, we looked at equivalent fractions, especially how to simplify a fraction (for example, 
understanding that 4/16 can be simplified to 1/4).  We also did some special Christmas-themed Maths 
problems. 
 
In Science, the students gave their presentations to the class about famous astronauts that they had 
prepared last week.  I was very pleased with their presentations and particularly the teamwork that they all 
showed. 
 
In Reading and Talking, we continued with the next chapter of The Boy In The Striped Pyjamas, while in 
Speaking and Listening, we finished off the Two Truths and a Lie game we did last week, and then talked 
about Christmas. 


