
 

 

TÝDENNÍ ZPRÁVA 11. – 15. 1. 

V českém jazyce jsme tento týden upevňovali přísudek slovesný a jmenný se sponou. Rozšířili jsme si 
přísudek slovesný o způsobová slovesa, která se mají děti naučit zpaměti. Mají také vědět, že tvoří přísudek 
společně se slovesem v infinitivu. Podmětu a přísudku se bude nadále věnovat i v příštím týdnu. 
Přísudky se snažíme v textu vyhledat a určit jejich druh, stejně jako vymyslet vhodný přísudek k podmětu a 
podle zadání – slovesný nebo jmenný. 
Ve čtení si připomínáme vyhledání hlavní myšlenky – tentokrát odstavce.  

V matematice intenzivně dělíme dvojciferným dělitelem. Rozebíráme obtížná řešení – když narazíme na 
dělence menšího než je dělitel. Ukazujeme si, jak si pomoci zaokrouhlením a jak si potom zmenšit dělence i 
dělitele o nulu – tedy jak se dostat do oboru malé násobilky. Další úskalí je ve výpočtu zbytku – některé děti 
to zvládají pamětně, jiné si potřebují odčítat písemně. Děti by si měly ideálně ke každému dělení udělat 
zkoušku, mnozí na to zapomínají, nebo se jim nechce. 
V geometrii jsme převáděli jednotky obsahu a seznámili jsme se s arem a hektarem. 
 

Ve vlastivědě jsme si povídali o národním obrození – především jsme zdůrazňovali, že se jednalo o období, 
kdy si vzdělanci uvědomovali nutnost záchrany upadajícího jazyka. Děti si měly doplnit do zápisu slavné 
osobnosti spojené s NO. 
Ve vlastivědě zeměpisné jsme si povídali o Slovensku – lehce jsme zmínili rozpad Československa, podobný 
jazyk a kulturu, významná místa … Děti by měly znát nejvýznamnější řeky, pohoří a města, měly by vědět, že 
je Slovensko členem EU a NATO, také sousední státy. 
Postupně se budeme věnovat všem našim sousedům. 

In English this week, we focussed on how to add extra information to sentences by using relative clauses, 
using the words 'which' and 'that'.  We did the grammar activities about this topic in unit 6 of English World.  
I also showed them some more examples of how we can do this with the word 'who', and I got the children 
to write their own examples of sentences that have relative clauses.  We also looked at how to use 'such' and 
'so' before adjectives and the differences between when you use these words. 

V přírodovědě jsme společně prošli subtropické podnebí, řekli jsme si jeho specifika a ukázali si ho na mapě. 
Ujasnili jsme si pojmy rovník, obratník, podnebí x počasí,… 
Děti si měly samostatně udělat zápis k mírnému podnebnému pásu. 

In Writer's Workshop, I recorded a video lesson to begin our new unit, which is about persuasive writing.  I read through and 
explained three different examples of persuasive writing and then set the class a task of trying to write their own short piece of 
persuasive writing.  This was done so that I can get a good idea of what they are able to do at the beginning of the unit.  Over the 
next several weeks, I will help them develop their skills and understanding of this type of writing and then they will write a final 
piece that demonstrates the various skills they will have learnt. 
In Reading and Talking, we read chapter 12 of the Boy In The Striped Pyjamas.  We focussed a lot on the differences between 
Bruno and Shmuel and how they have had very different experiences. 
In Speaking and Listening, we focussed on the topic of leadership.  We discussed what different kinds of leadership roles exist and 
what skills good leaders need to have. 
 
In Matlog, we practised long division (dividing three and four digit numbers by two digit numbers).  I showed the class ten word 
problems that required these kinds of sums to be used and they wrote their answers in their books, using the correct formula that 
they have learnt with Veronika. 
In Science, we focussed on what kinds of animals live in different climate zones and how they adapt to and survive in their 
environment.  I gave the students a choice of different animals from different climate zones around the world and they had to do 
research about two of them and fill in a worksheet with information about how they survive. 


