
  PLÁN VÝUKY OD 10. 4. 2017 DO 14. 4. 2017 
 

 TŘÍDA VI.  
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T30 

Souvětí 
(uč. 80/tabulka) 

- druhy vět: hlavní a vedlejší 

12. 4. 

10min na určování druhů vět 

28. 4. 

Čtení: viz Edookit 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

(Kolbaba) 
T30 

My Project 
Project 2  - Unit 1 

11. 4. - Unit 6 test - přesunut z minulého týdne  
Sešit, pracovní sešit a učebnici s sebou! 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

(Laušmanová) 
T3O 

Easter 
otázky v přítomném prostém čase 
daily life 

  

MATEMATIKA 
T29 

Opakování aritmetiky, dělitelé.  Nosit ARITMETIKU (geometrii ne) a 
NADÁLE rýsovací potřeby: Pravítko s ryskou, 
druhé pravítko, tužka č.3, kružítko, ÚHLOMĚR. 

PŘÍRODOPIS 
T30 

Další zástupci prvoků St - Písemné opakování - prvoci  

DĚJEPIS 
T30 

Antické Řecko  KDO NEPSAL 7. 4. písemku: Mykénská a 
mínojská kultura, homérské Řecko, 

napíše si 10. 4.  

Referáty v pátek 21. 4.  

G. Juříčková: Výchova ve Spartě 

A. Sapoušková Výchova v Athénách 

D. Chlebovský: Bitva u Marathonu 

J. Skočík: Bitva u Thermopyl 

K. Zaklová: Alexandr Makedonský 



ZEMĚPIS 
T30 

Zemědělství  Pracovní list, práce s atlasem 

FYZIKA 
T30 

Magnetismus 
 

  

Jiná sdělení 
T30 

Dobrý den, jak víte, 10. 4. v 16:00 proběhnou pro rodiče hromadné třídní schůzky k situaci ve třídě, na kterých bychom vás                      
chtěli informovat o krocích, které podnikáme a zodpovědět vaše případné dotazy. Schůzky se za školu zúčastní paní ředitelka,                  
paní metodička prevence, paní asistentka a třídní učitel. Tímto vás všechny zvu. Radovan Kolbaba 

 

10. 4. v OV proběhne preventivní program Unplugged . nezapomeňte unpluggedové sešity! 

11. 4. - debata s rodilými mluvčími z USA 

13. a 14. 4. jsou Velikonoční prázdniny 

17. 4. je Velikonoční pondělí 

Přeji Vám krásné Velikonoce. 

 

Prosím nezapomeňte, že ve škole platí zákaz konzumace jasně nezdravých jídel a nápojů a to i v případě, že si je koupí sami žáci po                         
cestě do školy. 

 

Z důvodu několika nedorozumění, Vám chci připomenout, že avízo absence v Edookitu, případně e-mail zaměstnanci školy, není                 
dostatečný k tomu, abychom pustili žáka v době výuky pryč ze školy. Buď nám pošlete podepsanou zprávu, nebo si pro své dítě                      
přijeďte. Jinak za něj totiž nadále neseme právní odpovědnost my a nikam ho nepustíme. Děkuji. Kolbaba  

 


