
PLÁN VÝUKY OD 24. 10. 2016 DO 28. 10. 2016 
 TŘÍDA V.  

 
 Předmět Učivo Poznámka ŠVP/průřezová témata 

ČESKÝ JAZYK 
T8 

Slovo a jeho stavba 
(uč. 19, 22/tabulky) 

- zdvojené souhlásky 
- přídavná jména odvozená 
příponou -ský/-ští; -cký/-čtí 

24. 10. 

Čtenářské deníky  

(minimálně 1 knížka - kritéria zadána již v 
září, máme je zapsané v sešitech do 

literatury) 

25. 10. 

10min na zdvojené souhlásky 

4. 11. 

Čtení 33-35 

Rozšiřování slovní zásoby 
Rozvíjení komunikačních dovedností 

MATEMATIKA 
T8 

nové učivo - převody jednotek 
(jednotky hmotnosti) 
opakování - písemné násobení a 
dělení 

Pokud nebude mít žák vypracovaný DÚ 
bude si jej muset vypracovat po 
vyučování  
 
Nosit pracovní sešit (PS) i učebnici (U)  
 
opakovací test přesunut z pátku 21.10. na 
pondělí 24.10 (převody jednotek délky a 
hmotnosti) 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
         (Kolbaba) T8 

Předložky 
Names and titles 

Sešit, učebnici i prac. sešit s sebou! 
25. 10. písemka na slovíčka! 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
         (Laušmanová) T8 

My family 
přivlastňovací “s” 
 
 

  

PŘÍRODOVĚDA 
T8 

Laboratorní práce - vejce Slepičí vejce do dvojice, pokud děti mají, 
mohou si vzít lupu na pozorování skořápky. 

 

VLASTIVĚDA Česká republika - co už známe Prezentace PowerPoint EGS - Evropané 



T8 EGS - práce s mapou 
VDO 

JINÁ SDĚLENÍ 
T8 

Vážení rodiče,  

v úterý 1. 11. k nám do školy přijede lektorka z Rezekvítku a během 2. a 3. vyučovací hodiny se zúčastníme programu ,,Skřň Dr. Stravy”.                         
Prosím, pošlete po dětech do školy 65 Kč na tento program. 

 

V úterý 1. 11. budeme mít Halloweenský den, děti mohou přijít do školy v maskách s touto tématikou. 

 

Dále Vás prosím o 40 Kč na papírové ručníky, ve třídě nám již docházejí a látkové ručníky jsou z hygienických důvodů zakázány. 

 

Ve dnech 26. - 28. 10. jsou vyhlášeny podzimní prázdniny. 

 

Od 31. 10. do 3. 11. bude ke škole přistaven kontejner na sběr papíru. Můžete využít této možnosti a zbavit se nepotřebného papíru.  

 


