
PLÁN VÝUKY OD 22. 5. 2017 DO 26. 5. 2017 
 TŘÍDA V.  

 
 Předmět Učivo Písemné práce Poznámky 

ČESKÝ JAZYK 
T36 

Číslovky 
(uč. 111-113/tabulky) 

- druhy číslovek 
- skloňování dva, oba; tři, čtyři 
- opakování 

Základní větné členy 
(uč. 119) 

- podmět a přísudek 

23. 5. 

5min na druhy číslovek 

26. 5. 

Opakovací písemná práce na číslovky 

26. 5. 

Čtení viz Edookit 

7. 6. 

Odevzdání čtenářských deníků - 2 knížky 
(duben, květen) 

MATEMATIKA 
T36 

Desetinná čísla - násobení a dělení 
desetinných čísel, procenta  - 
procvičování 

Ráda bych žáky pochválila za skvělou 
domácí přípravu na opakovací test na 
desetinná čísla a za velkou pracovitost 
v hodinách matematiky  
 

Od pondělí nosit učebnici - 
Matematika 3.díl 
 
žáci mohou desetinná čísla doma procvičovat 
na stránkách: 
http://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id
=3401&action=show#selid  
nebo v učebnici Alter (druhý díl) 

ANGLICKÝ JAZYK 
         (Kolbaba) T36 

 
Prepositions of time 
Reading and listening 
 

24. 5. 
Time test - oprava 

 Sešit, učebnici i prac. sešit s sebou! 

ANGLICKÝ JAZYK 
         (Laušmanová) T36 
 

Unit 5: Places 
předložky 
my room, my house 

  

PŘÍRODOVĚDA 
T36 

Bezpečnost 
 

  

VLASTIVĚDA 
T36 

Druhá světová válka  Pracovní list 21 
video: Dějiny udatného českého národa 



JINÁ SDĚLENÍ 
T36 

22. 5. Výlet kroužku sebeobrana 

22. 5. Nácvik na akademii (8:25-8:50) - Buďte, prosím, již před začátkem hodiny převlečení do TV úboru! 

23. 5. Bubnování v tělocvičně (9:00 - 10:30) 

 

26. 5. Akademie při příležitosti 50. výročí školy. Od 14:00 bude otevřena škola veřejnosti, Akademie začíná v 16:00 a bude se 
konat v tělocvičně školy.  

Jste srdečně zváni! 

 

Školní výlet naplánován na 1. 6., více informací v Edookitu (Oprava zprávy v EDK - jedeme s 3.A, ne s 3.B) 

Prosím o co nejdřívější vrácení vyplněných návratek a prosím o zaslání 400 Kč. 

 

Po 29. 5. - Program pro podporu třídního klimatu - proběhne během 3. a 4. hodiny, ve třídě, POZOR - 2. hodinu je místo 
PČ matematika!! 

 

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!!! 

. 


