
  PLÁN VÝUKY OD 30. 1. 2017 DO 3. 2. 2017 
 

 TŘÍDA VI.  
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T21 Jazykové příručky 

(uč. 28, 61/tabulky) 
- Slovník spisovné češtiny 
- Pravidla českého pravopisu 

Větné členy 
(uč. 64/tabulka) 

- podmět a přísudek 

 
9. 2. 

Čtení: viz Edookit 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

(Kolbaba) 
T21 

Present continuous tense 
Reading and comprehension 

 
 

 
Sešit, pracovní sešit a učebnici s sebou! 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

(Laušmanová) 
T21 

Revision of Unit 6 
 

  

MATEMATIKA 
T21 

Úhel a jeho rýsování a měření.  Nosit sešit geometrie, pracovní sešit geometrie a 
rýsovací potřeby: Pravítko s ryskou, druhé 
pravítko, tužka č.3, kružítko, ÚHLOMĚR. 

PŘÍRODOPIS 
T21 

Houby - plísně, kvasinky, zástupci 
hub s plodnicí - procvičování 

 S sebou kvasnice do skupinek, domluvit se! 

DĚJEPIS 
T21 

Starověký Egypt - dokončení 
Starověká Čína 

  

ZEMĚPIS 
T21 

Člověk a příroda  Pracovní list, práce s atlasem 

FYZIKA 
T21 

Hustota, Síla TEST - Objem, teplota a teplotní roztažnost Pokračování ve fyzikálních veličinách 



Jiná sdělení 
T21 

!!! Zákaz používání mobilních telefonů v budově školy - nejen během vyučování, ale i v průběhu přestávek !!! 
Žáci byli v souladu se Školním řádem opětovně poučeni o zákazu používání mobilních telefonů (za jakýmkoliv účelem) v budově                   
školy. Mobilní telefon by měli mít vypnutý ve skříňce nebo v batohu s tím, že bez povolení pedagogického pracovníka ho nesmí                     
použít - pokud ho chtějí využít ke komunikaci, je jejich povinností se dovolit učitele!  

V případě, že žáci nebudou dbát tohoto zákazu opakovaně, dopustí se tak porušení školního řádu, za což budou následovat 
kázeňské postihy.  

 

30. 1. Soustředění sebeobrana - žáci chodící do kroužku sebeobrany mají soustředění s p. Weiglem 
31. 1. Den v lese - 1. vyučovací hodinu budou rozdána vysvědčení, zbytek dne nebude probíhat klasická výuka, ale vyrazíme ven.                     
Prosím, abyste přizpůsobili svoje oblečení aktuálnímu počasí! Není vhodné, aby v těchto teplotách chodila děvčata ven v leginách a                   
nedostačující obuvi. Prosím rodiče o dohlédnutí na adekvátní oděv.  

1. 2. proběhne beseda s C. Podolským o animovaných filmech od 9:00 do 10:30 hod. Zbytek vyučování proběhne podle rozvrhu.                    
Vybíráme 40 Kč! 

2. 2. Ředitelské volno! 

3. 2. Pololetní prázdniny :-) 

 


