
PLÁN VÝUKY OD 20. 3. 2017 DO 24. 3. 2017 
 TŘÍDA V.  

 
 Předmět Učivo Písemné práce Poznámky 

ČESKÝ JAZYK 
T27 

Přídavná jména 
(uč. 78-79) 

- opakování 
Slovesa 

(uč. 81/tabulka) 
- charakteristika slovního druhu 
- přítomný čas  

23. 3. 

Opakovací písemná práce na 
přídavná jména 

24. 3. 

Čtení viz Edookit 

MATEMATIKA 
T27 

zlomky  Středa - Klokan  

ANGLICKÝ JAZYK 
         (Kolbaba) T27 

Pets 
Listening 
Reading 

22. 3. - písemka Have got 
 Sešit, učebnici i prac. sešit s sebou! 

ANGLICKÝ JAZYK 
         (Laušmanová) T27 

Unit 4- free time 
přítomný prostý čas- otázky 

ústní zkoušení - time, my day, my free 
time 

 

PŘÍRODOVĚDA 
T27 

Aby se nám dobře žilo 
 

  

VLASTIVĚDA 
T27 

Česká kultura a společnost ve druhé 
polovině 19. století - dokončení 
 
Hospodářský rozvoj českých zemí 
(uč. s. 58-60) 

Kdo nepsal písemku: Národní obrození 
a/nebo Revoluce 1848. napíše si v úterý 
21. 3.  
28. 3. písemka: Kultura a společnost 2. pol. 
19. století 

Pracovní list 15+16 
video: Dějiny udatného českého národa 

JINÁ SDĚLENÍ 
T27 

POSLEDNÍ ŠANCE - zájemci o zájezd do Salzburgu: do 20. 3. přinést návratku a peníze  
(p. uč. Rohanové/ pí uč. Zouharové) 
 
!!!!PONDĚLÍ 20. 3. !!!! - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ KOUZELNÁ FLÉTNA V DIVADLE RADOST 
(Informace viz Edookit) 



 
ÚTERÝ 21. 3. - Tématický den parlamenťáků: Jedeme na Nový Zéland (5 vyučovacích hodin) 
 
PONDĚLÍ 27. 3. - Děti, které chtějí, mají brusle, helmy (lyžařské, snowboardové, hokejové, nikoliv pouze cyklistické!!),                
tlusté rukavice (lyžařské, snowboardové, hokejové, …) a teplé, sportovní oblečení (oteplovačky), se pojedou podívat na               
trénink hokejové Komety, jejich zázemí v DRFG aréně a zároveň si s ,,Komeťáckými” trenéry i cca 45 minut zabruslí.                   
Bruslení a trénink se neplatí, pouze podle účasti rozpočítáme náklady na dopravu autobusem. Odjezd bude v pondělí 27. 3.                   
v 8 hodin od školy, návrat na oběd kolem 12. hodiny a odpadne nám 6. hodina (TV). Děti, které se nebudou akce účastnit,                       
budou společně ve škole v jiné třídě. (Návratky se souhlasem rodičů pošleme v týdnu po jarních prázdninách.) 
 

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.  

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

 


