
PLÁN VÝUKY OD 19. 12. 2016 DO 22. 12. 2016 
 TŘÍDA V.  

 
 Předmět Učivo Poznámka ŠVP/průřezová témata 

ČESKÝ JAZYK 
T16 

Mluvnice nebude 

6. 1. 

Čtení 57-62 

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

Rozšiřování slovní zásoby 
Rozvíjení komunikačních dovedností 

MATEMATIKA 
T6 

geometrie - opakování Milí páťáci,  
děkujiza práci v hodinách a přeji veselé 
Vánoce a pohodový nový rok:-) 
 
 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
         (Kolbaba) T16 Christmas time Sešit, učebnici i prac. sešit s sebou!   

ANGLICKÝ JAZYK 
         (Laušmanová) T16 

Christmas   

PŘÍRODOVĚDA 
T16 

- 
 

  

VLASTIVĚDA 
T16 

Úterý - hodina odpadá 
Čtvrtek - hodina odpadá 

Přeji krásné vánoční svátky :)  

JINÁ SDĚLENÍ 
T16 

!!!Cola, kofola, energy drinky - platí zákaz konzumace těchto nápojů ve škole!!! 

 

V pondělí 19. 12. bude ve škole sklářka. Děti si budou moci samy vyrobit kytičku (30 Kč/ks) nebo koupit drobné skleněné předměty                      
(náušnice apod.), jejichž cena se většinou pohybuje kolem 100 Kč. Na výrobu se půjdeme podívat všichni mezi 9 - 9:30 hod., nákupy                      
jsou dobrovolné. 

 

V pondělí 19. 12. budeme trávit čas jako třída společně (děti + já + paní učitelka Terezka). V plánu máme, mimo jiné, výlet do lesa, kde se budeme                            
věnovat především hrám a zábavě (zdobení vánočního stromečku pro zvířata a pod.). Proto prosím, aby byly v pondělí děti hodně teple oblečeny, aby                       
vydržely delší dobu venku, s sebou si vzaly termosku s teplým čajem, svačinu, základní psací potřeby a popřípadě krmení vhodná pro zvířata k                       
zavěšení na stromek (jablka, mrkve, tvrdé, řádně usušené a neplesnivé pečivo, ořechy a pod.). Začínat a končit budeme normálně ve škole, kde                      



půjdeme na oběd.  

 

 Rozvrh na předvánoční týden: 

19. 12. Sklářka, den v lese - nebude probíhat klasická výuka. Konec vyučování a oběd ve 12:30. 

20. 12. Tematický den - Jedeme do Číny. S sebou oblečení na Číňana (1 za třídu). Konec vyučování a oběd ve 12:30. 

21. 12. První 3 hodiny podle rozvrhu, 4. a 5.  hodina pomoc se stěhováním. Konec vyučování bude ve 12:50 (normálně po 5. hodině). 

22. 12. Vánoční besídka - dárečky a cukroví :-) Konec vyučování je a oběd ve 12:30.. 
 

Připomínám, že máme volné i pondělí 2. 1. 2017! :-) 

 

Milí rodiče a Páťáci 

ráda bych poděkovala dětem za vzorné chování během naší exkurze do planetária! :-)  

Mám jen drobnou výtku a prosbu, spíše na rodiče - prosím, na žádné školní akce typu exkurze, návštěva divadla, výlet do přírody a podobně,                        
nedávejte dětem s sebou mobilní telefony. Manipulace s nimi (lovení pokémonů, hraní her či další činnosti) průběh akce nesmírně narušuje a ohrožuje                      
bezpečnost dětí hledících na displeje. Vemte, prosím, na vědomí, že mobilní telefony na výše uvedených akcích budu dětem odebírat a vydám je                      
přímo do rukou Vám, rodičům. Doufám, že je moje prosba akceptovatelná. 

 

Děkuji a přeji příjemný předvánoční čas! 

 

Nikola Jandásková 

 

 

 


