
 

 

TÝDENNÍ ZPRÁVA 4. – 8. 1. 

V českém jazyce jsme tento týden otevřeli téma přísudek slovesný a jmenný se sponou. Nejprve jsme 
zopakovali, co je podmět a přísudek, jak je vyhledat, co je přísudek holý a rozvitý, … Potom jsme si ukázali 
druhy přísudků a děti se je snažily najít a určit. Zatím by děti měly vědět, že přísudek slovesný je tvořen 
slovesem/slovesným tvarem a přísudek jmenný se sponou podstatným/přídavným jménem a sponou 
v podobě tvaru slovesa být. Ještě se nebavíme o způsobových slovesech! Děti zatím přísudky ani nevymýšlí, 
jen ne mají poznat. 

V matematice jsme načali téma dělení dvojciferným dělitelem. Nejdříve byl pro děti zmatek v tom, proč 
dělitele zaokrouhlujeme a proč zbytek zjišťujeme místo odčítání pamětného písemným. Na konci týdne už ale 
děti rozuměly základnímu postupu dělení. Stejně jako u dělení jednociferným dělitelem je potíž, když dojde 
na dělení nulou, nebo dělení dělitelem větším, než je dělenec, ale to je nutné upevnit v paměti cvikem. 
Pokračovat budeme s dělením i v příštím týdnu. V geometrii jsme pokračovali v tématu z období před Vánoci: 
obsah čtverce a obdélníku. 
 

Ve vlastivědě děti sledovaly videa, která je měla uvést do tématu Národního obrození. Zatím si děti 
vyzkoušely zapsat poznámky k tomu, co viděly a četly v učebnici. Příští týden budeme s tématem pokračovat, 
tentokrát už ale nepůjde o samostudium. 
V zeměpisné části otvíráme téma Evropa, které nás bude provázet až do konce roku. Děti by měly umět 
Evropu najít na mapě, měly by vědět, že se jedná o kontinent, který sousedí s Asií, patří k němu mnoho 
ostrovů a poloostrovů. Podrobněji se budeme Evropě věnovat v tematických celcích zaměřených na vodstvo, 
pohoří, země, … 

In the first English lesson this week, we did a review and practise of using the present perfect tense with 
'just' and 'yet'.  In Wednesday's lesson, we read the poem about the Trojan Horse legend that is at the start 
of unit 6 of English World and also answered some questions about it.  We continued this on Friday and did 
the activities about this poem that are in the Work Book. 
 

V přírodovědě jsme si nemohli kvůli distanční výuce napsat test, proto si děti alespoň vyzkoušely, co vědí o 
Vesmíru, prostřednictvím kvízu. Otevřeli jsme velké téma Živá příroda – podnebné pásy. Zatím by děti měly 
vědět, že podnebné pásy jsou dány různými podmínkami na planetě, že kolem rovníku je tropický podnebný 
pás a jací živočichové v něm žijí/jaké rostliny v něm rostou. 

In Science, I introduced the topic of climate zones and we looked at the different climate zones around the 
world.  The children then looked at a list of countries and regions around the world and had to work out 
which climate zone each was in using maps. 
In Reading and Talking, we read chapter 10 of the Boy In The Striped Pyjamas.  I set them a homework task 
about this chapter, which is on the See Saw activities and is due next Wednesday. 
In Speaking and Listening, we discussed the theme of New Year's resolutions.  Each student talked about 
what their goals are for this new year, as well as their reflections on 2020. 
 
For this new period of online learning, I have decided to do the Writer's Workshop lessons as pre-recorded 
videos instead of Matlog.  The first of these will be available on See Saw on Monday.  Group 2 now have 
Matlog on Thursday lesson 5 and Group 1 have it on Friday lesson 6.  This week in Matlog, we did some 
revision on how to divide large numbers ending with 0 by 10.  I presented them with a variety of different 
types of problems where they had to use logic as well as Maths. 
 


