
PLÁN VÝUKY OD 19.3. 23.3. 2018 DO 16. 3. 2018 
 TŘÍDA V.  

 
 Předmět Učivo Písemné práce Poznámky 

ČESKÝ JAZYK 
T27 

 

Slovesa 
(uč. 81, 86/tabulky) 

- charakteristika slovního druhu 
- čas přítomný, budoucí 

 22. 3.  
Čtení: 68-70 (zůstává) 

MATEMATIKA 
T27 

Jednotky délky a obsahu - opakování 
PS 50 
Zlomky - úvod, PS 51 

 22. 3.  
Krátký opakovací test - převody jednotek 

délky a obsahu 

ANGLICKÝ JAZYK 
                   T27 Present Simple 19. 3. Určování času a časové 

předložky 
 

NÁŠ SVĚT 
T27 

ČR - Kraje ČR  19.3. 
Péče o rostliny, přesazování sazenic 

INFORMACE PRO 
RODIČE 

T27 

23.-24. 3. Noc s Andersenem - pro ty, kteří přečetli knihu a splnili testík 
- sejdeme se v 17:30-18:00 ve škole (oficiální začátek bude v 18:00, dojděte prosím tedy s předstihem, ať si stihnete 

nachystat třídu na spaní) 
- s sebou: spacák, karimatku, polštářek, oblečení na spaní, ručník, hygiena, jídlo a pití na večer a ranní snídani, psací 

potřeby, pastelky, pohodlné oblečení na převlečení, podklady pro plnění úkolů, prezentaci, slušné chování apod. 
- nachystat:   * prezentaci o Jaroslavu Foglarovi a Rychlých šípech 

                                 * podklady pro literární stezku I. stupně 
- konec akce bude v sobotu v 8:00 
- Vybíráme 50 Kč, dodejte prosím i s návratkou nejpozději ve čtvrtek 22. 3. 2018 

 
19.3. budeme ve škole přesazovat rostlinky rajčast a paprik, které jsme zaseli před třemi týdny. Prosím, aby si každý žák přinesl                     
dva kelímky (od jogurtu, hořčice, …) nebo malé květináčky, včetně podmisek. Zeminu zajistím. 

21.3. se žáci zúčastní výstavy Živě město v Muzeu města Tišnov s paní učitelkou Zouharovou. Celá akce bude v čase od 1. do 4.                        
vyučovací hodiny. 5. a 6. hodina proběhne ve škole již podle rozvrhu.  

22.3. zdobíme velikonoční vajíčka. Prosím, aby si každý žák přinesl 2 - 3 ks vyfouknutých vajec + bavlnky podle svého výběru.                     
Vajíčka budeme bavlnkami postupně celé obalovat, tak aby žáci měli bavlnek dostatek. Děkuji 

Hezký předjarní víkend Vám přejí Jana, Hanka a Týna. 



 


