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Informa-
ce 

 
4.2. pololetní prázdniny  
Odchody do jídelny – z důvodu plynulého chodu jídelny naše třída chodí ve středu 
na oběd ve 12:30. V pondělí ve 13:05. Platí až do konce šk. roku.  
9. 2. IQlandia – Vesmírná mise – v rámci vyučování – 70,- Kč + 2 lístky na MHD  
https://iqlandia.cz/pro-skoly/nabidka-pro-skoly/vzdelavaci-programy/novinka-
vesmirna-mise-r460277.htm 
 

14. 2. – 20. 2. 2022 jarní prázdniny  

Akce, 
pomůcky 

Pomůcky:  
! ořezané tužky, trojúhelník s ryskou, pravítko, funkční kružítko nutné  
Akce: centra aktivit – Kraje ČR 
 

AJ 

V únoru nás v angličtině čeká Unit 5 – Under the sea – naučíme se pojmenovat nejrůznější 
živočichy žijící pod mořskou hladinou, s jejich pomocí se budeme věnovat přídavným 
jménům – jejich stupňování a také se naučíme, jak správně porovnávat. Čekají nás menší 
kontrolní testíky a ke konci měsíce závěrečný unitový test 

ČJ  

Viz týdenní plány učiva na webu i edookitu  

• Podstatná jména – mluv. kategorie, skloňování  

• Vzory podstatných jmen  

• Čtení s porozuměním 

 

M 

Viz týdenní plány učiva na webu, v edookitu 

• Trojboký hranol – síť, model 

• Pravoúhlý trojúhelník – rýsování  

• Objem, povrch  

• Práce s daty – průměr  

 

VL 

Viz týdenní plány učiva na webu v edookitu 

• Dějiny: Reformy Marie Terezie, život na vesnici a ve městě  

• Zeměpis: pondělky – kraje ČR (Vysočina, Jihočeský, Plzeňský) - centra aktivit   

• Průběžné testy pochopení a orientace v učivu  

PŘ 

Viz týdenní plány učiva v edookitu  

• Podnebné pásy  

https://iqlandia.cz/pro-skoly/nabidka-pro-skoly/vzdelavaci-programy/novinka-vesmirna-mise-r460277.htm
https://iqlandia.cz/pro-skoly/nabidka-pro-skoly/vzdelavaci-programy/novinka-vesmirna-mise-r460277.htm
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• Práce se stavebnicí Lego WeDo 2.0 

• Čidla a akční členy. 

• Základy algoritmizace 

 

VV 

• Příprava na Tulipánový měsíc, kreslíme tulipány na výstavu  

Krátké 
zprávy, 
domácí 

příprava  

 
Týdenní učivo a týdenní domácí práce budou vždy na webu naší třídy i v edookitu. 
Kontrola splněných týdenních prací je vždy v pátek. 


