
 

 

Týdenní zpráva 

18. 1. - 22. 1. 

 

Český jazyk: každé pondělí stále pokračujeme v mluvním cvičení, už zbývá jen menší část dětí. Vyčerpali 

jsme všechny dobrovolníky, teď už se dostane i na děti, které z toho mají trochu strach. Zkuste si to s těmito 

dětmi jednou/ dvakrát doma o víkendu. 

V hodinách mluvnice jsme dále upevňovali slabiky dě, tě, ně a přidali slabiky bě, pě, vě. U druhých 

jmenovaných jsme odhalili zádrhel hláskového zápisu. Nestačí se podívat na písmena ve slově, ale je nutné si 

skutečně slovo říct a jít po hláskách. Např. BĚLICE – slyším BJELICE, tudíž zápis je: XXOXOXO. 

Děti by měly být schopné všechny slabiky ve slově najít a zapsat správně pouze s háčkem nad E, především u 

dě, tě, ně. 

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

jsou pořád trochu limitované rychlostí vlastního čtení. Při dílně čtení jsme se zaměřili na prostředí děje 

otázkou: „Co by mohl hlavní hrdina slyšet, vidět, cítit?“ 

 

ČaS: Téma zima jsme uzavřeli povídáním o zimních sportech. Pouštěli jsme si ukázky klasických i méně 

obvyklých sportů ze zimní olympiády a i k ní jsme si pár informací řekli. Poté následovala pantomima a práce 

v PS.  

 

Příští týden si napíšeme krátký shrnující test z tématu zima.  

 

Matematika: Pololetní práce z matematiky už jste měli možnost vidět, napíšu jen krátké shrnutí. Většině dětí 

dělá pořád problém zápis slovní úlohy, na který se více zaměříme. Pár dětí chybovalo při charakteristice 

geometrických tvarů, potřebují si doma zopakovat, co je strana/vrchol. 

S vlastnostmi geometrických tvarů a těles dále pracujeme, využili jsme při hře Sova, která z nich vychází. 

Nově jsme v geometrii rýsovali přímé a lomené čáry, od ruky kreslili čáry křivé. Děti by měly být schopné 

nakreslit příklad každého druhu, po pololetních prázdninách bude v testu. 

Stihli jsme i naši klasiku logiclike. 

Organizace: 

Po: Mluvní cvičení 

 

Čt: ČaS – test 

 

Čt: Odevzdání čtenářského deníku 

 

Pá: Pololetní prázdniny 

 

 


