
TÝDENNÍ ZPRÁVA 18. - 22. 1. 
 
V českém jazyce jsme upevňovali znalosti o přísudku slovesném a jmenném se sponou.             
Seznámili jsme se také s podmětem nevyjádřeným a několikanásobným a zkoušíme podle            
shody s nimi určovat koncovky přísudků. Učíme se nyní hodně nového naráz, takže některé              
děti mají ve všech pojmech a postupech trochu zmatek, ale budeme se stále ještě věnovat               
práci s podměty i přísudky, vždy si odůvodňujeme, kde jsme jak postupovali a děti si časem                
vše utřídí. Znát by měly dobře rozdíly mezi podmětem a přísudkem holým a rozvitým. Děti               
už by také neměly mít potíže s nalezením podmětu a přísudku, u podmětu se to ale ještě                 
zcela nedaří - někteří zapomínají, že podmět musí být v 1. pádě a určují za podmět jakékoliv                 
podstatné jméno. 
 
V matematice ještě pořád dělíme dvojciferným číslem. Občasné chyby jsou často           
způsobené spíše nedostatky v násobilce, než špatným postupem dělení. Ten už téměř            
všichni dobře zvládají. Počítáme také úlohy o čase a průměrné rychlosti. Tento týden jsme              
nové téma neotevřeli a věnovali jsme se především procvičování. V geometrii měly děti             
možnost uplatnit znalosti o obsahu a obvodu v praxi - počítaly plochy místností a vyzkoušely               
si také vytvořit plánek bytu podle hrubého měření (stačilo pomocí kroků). 
 
V přírodovědě jsme završili povídání o podnebných pásech a věnovali jsme se především             
adaptaci živočichů a rostlin na životní podmínky. Děti by měly znát pojem adaptace, měly by               
rozumět, že na planetě jsou různé podmínky pro život a živočichové nebo rostliny se mohou               
přizpůsobit těmto podmínkám různými způsoby (změno barvy, délkou kořenů, skladbou          
stravy, …). Měly by umět na konkrétních případech popsat, jak se rostlina/živočich adaptoval             
na okolní podmínky. 
 
Ve vlastivědě historické děti sledovaly videa o několika významných osobnostech          
národního obrození. Na ranním online setkání potom prezentovali, co se dozvěděly o jejich             
životě, čím přispěli národnímu obrození, co děti překvapilo, … Cílem bylo udělat si jasnější              
představu o situaci v Čechách v 18. a 19. století a o co šlo hnutí národního obrození. Děti by                   
měly chápat především snahu obrozenců o záchranu a obnovu češtiny a vlasteneckého            
cítění. Také by měly vědět, jak se toho obrozenci snažili dosáhnout. V zeměpisné vlastivědě              
děti opakovaly informace o Slovensku. 
 
In English this week, we looked at how to use the words 'such' and 'so' as adverbs before                  
adjectives. We did some activities in English World about this at first and then, at the end of                  
the week, the students used these to describe their favourite books or films. The class also                
wrote acrostic poems about themselves, based on the acrostic poem about Odysseus that's             
in English World.  This was a very creative activity that the students had a lot of fun doing. 
 
In Reading and Talking, we finished reading chapter 12 of The Boy In The Striped Pyjamas                
and the students then wrote a diary entry by Bruno, the main character, where he described                
how he met his new friend Shmuel. 
 
In Matlog, we looked at dividing four digit numbers by two digits with remainders.  
In Science, the class about polar climate zones and, in particular, how these are being               
affected by climate change. I set the students some questions about this to work on for                
homework. 
The Speaking and Listening lesson this week was linked to the Science lessons as we               
discussed several questions relating to the topic of climate change and what people can do               
to look after the environment more. 


