
 

 

Týdenní zpráva 

11. 1. - 15. 1. 

 

Český jazyk: Hlavním bodem tohoto týdne byla pololetní práce, která dopadla velmi dobře. Většina dětí 

dostala jedničku, pár dětem těsně utekla a mají velmi dobrou dvojku, pár dětí dostalo klasickou dvojku, bylo i 

pár trojek. Hodnotím velmi pozitivně, že žádné z dětí nebylo na čtyřku, to je velký úspěch. Před testem jsme si 

společně prošli zadání všech úkolů, byl prostor na dotazy. Pak měly děti 45 minut na vlastní práci, 5 minut 

jsem pro pár dětí ještě přidávala, většina odevzdávala ještě před koncem základního limitu. Během práce se 

děti mohly znovu samostatně doptávat v případě, že nerozuměli zadání.  

Ve zbylých hodinách mluvnice jsme dál upevňovali slabiky dě, tě, ně a opakovali předchozí učivo. Bavili jsme 

se o tom, jak se chovat na horách, jak můžeme požádat o pomoc, zachovat se v různých situacích. 

Tento týden jsme doplňovačku ani diktát nepsali.  

Čtení s porozuměním bylo tento týden opravdu jednoduché, většině dětí vůbec nečinilo problém. Některé děti 

jsou pořád trochu limitované rychlostí vlastního čtení. 

 

ČaS: Tématem hodiny byly české svátky, které se slaví od prosince do února. Každá skupina měla přidělený 

svátek, o kterém si nastudovala informace a natrénovala krátkou scénku způsobu slavení. Takto si děti mezi 

sebou informace předaly. Poté následovala práce v PS.  

 

Matematika: I v matematice byla vrcholem pololetní práce, výsledky budu mít v pondělí. Způsob zadání a 

vypracování práce byl stejný jako je popsáno výše.  

Tento týden byl bohatý i na nové učivo. Představili jsme si jednotky délky a zkoušeli měřit různé části svých 

těl a porovnávat je s délkou ostatních dětí v centru, v celé třídě. 

Od geometrických tvarů jsme se posunuli k tělesům a jejich základním vlastnostem. V rámci skupinové práce 

děti jednotlivá tělesa zkoumaly a objevovaly, dále přemýšlely, kde je ve světě kolem sebe mohou najít. Děti 

by měly umět ukázat na základních tělesech stěnu, vrchol a hranu.  

Stihli jsme i naši klasiku logiclike. 

Organizace: 

Po: Mluvní cvičení 

 

St: Na výtvarku 20. 1. nasbírejte s dětmi pár větších šišek, prosím. Budeme tvořit krmítka.  

 

 

 


