
PLÁN VÝUKY OD 25. 2. 2019 DO 1. 3. 2019 
 

 TŘÍDA 5.B  
 
 

 Předmět Učivo Písemné práce Poznámky 

ČESKÝ JAZYK 
T25 Druhy přídavných jmen - vzory čt - diktát - koncovky 

pod.jmen  

MATEMATIKA 
T25 

Geometrie - obvod a obsah 
trojúhelníka 

grafy 

út - obvod a obsah 
obdélníka a čtverce 

S sebou: pravítka (dlouhé, 
trojúhelník) 

Srovnávací test Kalibro - po 2. 
vyuč. hodinu 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T25 
Unit 4: Time Test Unit 3 

St - 2. vyučovací hodinu - 
srovnávací test Kalibro 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Malásková) 

T25 Unit 4: Time 

st - vocabulary Unit 3 
D 

5. 3. 
Unit 3 final test 

www.memrise.com/group/2937
25/ 

St - 2. vyučovací hodinu - 
srovnávací test Kalibro 

www.umimeto.org  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T25 

Telling the time 
Prepositions of time 

5. 3. 
Unit 3 final test 

St - 2. vyučovací hodinu - 
srovnávací test Kalibro 

NÁŠ SVĚT 
T25 

 

 
Člověk - kostra, svalová 

soustava 

Přizpůsobivost rostlin 
a živočichů - čt 

PS z přírodovědy, sešit Náš 
svět 

INFORMACE PRO 
RODIČE 

T25 

● Dokoupit tubová lepidla, nůžky, pravítka - trojúhelník, dlouhé - 30 cm.!!! 
● Během následujích 14 dnů budeme psát srovnávací testy od organizace Kalibro. 
● V úterý pojede další skupinka do Domova sv. Alžběty v Žernůvce - budou 

potřebovat materiály na ozdobení malého rámečku na fotografii (knoflíčky, 
koření, staré puzzle - maličké, atd.) 

● Všechny děti si hradí cestu autobusem na Žernůvku a zpět - 8 Kč. Kdo už byl 
nebo teď pojede, prosím o donesení této částky v pondělí 25. 2. . 

● 28. 2. Prodaná nevěsta - jedeme na operu  Odjíždět budeme v 17:45 od ZŠ 
Deblín, sraz bude v 17:30 v šatnách školy. Na sebe společenský oděv - jedná se o 
večerní představení, kde budeme společně s veřejností, proto je potřeba 
přizpůsobit oděv i své chování. Návrat je naplánovaný v cca 22:45 k ZŠ Deblín, 
žáci mohou vystupovat po cestě (Kuřim, Vev. Bítýška, Lažánky, Maršov, 
Braníškov) v souvislosti s vyplněnou návratkou, kterou již odevzdali. 
 

● V pátek 1. 3. proběhne školní karneval - děti přijdou v maskách. 
● V pátek 1. 3. - zasedání ŽP. 
● Moc všem děkujeme za poskytnutí hmoždířů. 
● Pokud se Vaše dítě účastnilo dne 8. 2. výtvarné besedy, prosíme o zaplacení 

částky 45 Kč.  

Pěkný následující týden  přejí 

Romana Malásková, Nina Kolegarová, Iveta Riglová Jelínková 

 

https://www.memrise.com/group/293725/
https://www.memrise.com/group/293725/
http://www.umimeto.org/

