
PLÁN VÝUKY OD 18. 12. 2017 DO 22. 12. 2017 
 TŘÍDA V.  

 
 Předmět Učivo Písemné práce Poznámky 

ČESKÝ JAZYK 
T16 

 
Podstatná jména 

- písemná práce 

18. 12. 
Opakovací písemka na podstatná 

jména 

4. 1.  
Čtení: 43-45, 48-49 

Odevzdání čtenářských deníků!  
(2 knížky) 

MATEMATIKA 
T16 

Projektové vyučování  8. 1. Pololetní písemná práce 

ANGLICKÝ JAZYK 
                   T16 Christmas 

18. 12. - Unit 2 test 
- přesunuto z minulého týdne 

 

  

NÁŠ SVĚT 
T16 

Projektové vyučování   

INFORMACE PRO 
RODIČE 

T16 

18. - 20. 12. bude ve třídě probíhat projektové vyučování. Využijeme k tomu náš třídní projekt Rybičky ve třídě, který prolne do                      
všech předmětů. Žáci nebudou mít vyučování podle rozvrhu, ale počet vyučovacích hodin bude dodržen.V projektové výuce                
budeme např. rýsovat plášť akvária, vypočítáme jeho objem, naučíme se názvy některých ryb anglicky, podíváme se na stavbu                  
těla ryby, povíme si něco o složení a tlaku vody, budeme dělat i několik pokusů a mnoho dalšího. Ovšem písemnou práci z                      
českého jazyka a test z angličtiny si samozřejmě žáci napíší. Žáci si na výuku donesou pouze pouzdro, rýsovací pomůcky a blok,                     
nebo volný sešit na psaní. 

21.12. jedeme na preventivní program do Tišnova, který jsem již zmiňovala minulý týden. Prosím o návratky, kdo ještě                  
neodevzdal. 

22.12. je zkrácená výuka. Budeme mít jen 4 vyučovací hodiny, na oběd jdeme 12:10, poté žácí odchází do kroužků, klubu, nebo                     
domů. Celý den věnujeme Vánocům, povíme si něco o tradicích, oslavách Vánoc v zahraničí, dáme si vánoční punč, rozdáme                   
dárky a podíváme se na pohádku. Děti si chtějí dát vzájemně dárky. Na jejich žádost jsem nechala na nich, komu dárek přinesou.                      
Prosím o přiměřené, spíše symbolické dárky. 

22. 12. jedeme též na operu Čert a Káča do Brna. Sraz bude v 16:00 ve škole (všichni kromě Matyáše musí nastupovat u školy,                        
nelze nabírat po cestě), návrat je naplánovaný na cca 22:00 k budově školy. Po cestě zpět pojedeme přes Chudčice, Lažánky,                    
Maršov apod., je tedy možnost vystoupit na zpáteční cestě v těchto obcích. V takovém případě je ale potřeba donést lísteček                    



podepsaný rodičem, nebo napsat zprávu přes Edookit, oboje p. učitelce Eliášové. Jedná se o večerní vystoupení, poučte prosím                  
děti o pravidlech slušného chování (jdeme na klasické představení pro veřejnost, tak ať nemají lidé větší zážitek z našeho chování                    
než z opery), a je třeba tomu přizpůsobit oděv žáka. Těším se na společný kulturní zážitek! 

Další týdenní plán Vám budeme posílat až příští rok, proto bychom Vám títmo chtěly popřát pohodové prožití vánočních svátků a                    
hodně štěstí a zdraví do nového roku 2018! A také hodně radosti z úspěchu našich společných dětí :)  Jana, Hanka a Týna. 

 


