
PLÁN VÝUKY OD 28. 11. 2016 DO 2. 12. 2016 
 TŘÍDA V.  

 
 Předmět Učivo Poznámka ŠVP/průřezová témata 

ČESKÝ JAZYK 
T13 

Slovo a jeho stavba 
(uč. 41/tabulka) 

- pravopis i/y po obojetných 
souhláskách 

Slovní druhy 
(uč. 52/tabulka) 

- přehled 

2. 12. 

Čtení 48-49 

Příští odevzdání čtenářských deníků bude 
4. ledna (2 knížky) 

Rozšiřování slovní zásoby 
Rozvíjení komunikačních dovedností 

MATEMATIKA 
T13 

nové učivo - geometrie (úhly, 
trojúhelník, čtyřúhelníky) 

Nosit tužku číslo 3 a 1; pravítko, kružítko 
 
pátek 2.12 (test přesunut z pá 25.11) - 
opakovací test - geometrie 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
         (Kolbaba) T13 

am, is, are + short forms 
My family - vocabulary 
Possesions - my, your... 

Sešit, učebnici i prac. sešit s sebou! 
Odevzdat Project about myself! - do 30. 
11. 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
         (Laušmanová) T13 

Dokončení a opakování lekce 2 
geography - the world 
p.26- revision 
 
 

  

PŘÍRODOVĚDA 
T13 

Ryby 
Globalizace 
 

  

VLASTIVĚDA 
T13 

Česká republika jako součást 
Evropy 

Prezentace PowerPoint 

Pracovní list 

EGS - Evropané 
EGS - práce s mapou 
VDO 

JINÁ SDĚLENÍ 
T13 

Vážení rodiče, milí páťáci, 

ráda bych v naší třídě vytvořila adventní kalendář. Prosím, zkuste vytvořit balíček (pytlík, měšec, ...) s 27 kusy bonbónů, který zavěsíme na                      
šňůrku. Každý den až do Vánoc, si jeden balíček otevřeme a společně si na jeho obsahu pochutnáme :-) Prosím, balíčky noste od pondělí do                        
školy - je nás víc, než 24, tak můžeme mlsat už od úterý nebo od středy. 



Děkuji, Nikola Jandásková 

 

Dne 6. 12. pojedeme během vyučování společně s 4. třídou na program do brněnského planetária, na oběd budeme zpět. Prosím, pošlete po                      
dětech 150 Kč na vstupné a autobus. 

Děkuji, N. Jandásková 

 

 

Vážení rodiče, 

žádáme Vás o platbu příspěvku Klubu přátel školy Kamarád ve výši 150,- Kč na rodinu, kterou prosíme proveďte během měsíce listopadu                     
prostřednictvím dětí u třídního učitele. 

Příspěvky od rodičů budou použity na podporu dětí při školních akcích ZŠ a MŠ Deblín. Rozdělení peněz vždy společně se členy KPŠ                      
Kamarád a vedením školy pečlivě zvažujeme. 

Z peněz vybraných od Vás rodičů jsme zajišťovali občerstvení při adventních dílnách, občerstvení při prezentacích třídních projektů na                  
konci školního roku 2015/16, přispěli jsme na venkovní učebnu. 

Zaplacením příspěvku se automaticky nestáváte členem KPŠ Kamarád. 

Pokud byste o členství měli zájem, prosíme o napsání mailu na kpskamarad@seznam.cz . Budete tak mít možnost spolurozhodovat o použití                    
získaných finančních prostředků a podílet se na přípravě akcí. 

Všichni noví členové jsou srdečně vítáni :-)!!! 

za KPŠ Kamarád 

Markéta Weiglová 

předsedkyně 

 

 


