
PLÁN VÝUKY OD 21. 11. 2016 DO 25. 11. 2016 
 TŘÍDA V.  

 
 Předmět Učivo Poznámka ŠVP/průřezová témata 

ČESKÝ JAZYK 
T12 

Slovo a jeho stavba 
(uč. 41/tabulka) 

- skupiny bě/bje, pě, vě/vje 
- skupiny mě/mně 

22. 11.  

10min na bě/bje, pě, vě/vje 

24. 11. 

“Zkoušení” slov na zapamatování  

(vzpomněl, zapomněl, pomněnka, 
domněnka, uzemnění, zatemnění) 

25. 11. 

Čtení 40-41 

Příští odevzdání čtenářských deníků bude 
4. ledna (2 knížky) 

Rozšiřování slovní zásoby 
Rozvíjení komunikačních dovedností 

MATEMATIKA 
T12 

nové učivo - geometrie (přímky a 
jejich vzájemná poloha, úhly, 
trojúhelník, čtyřúhelníky) 

Nosit tužku číslo 3 a 1; pravítko, kružítko, 
barené pastelky  
 
pátek 25.11 - opakovací test - geometrie 

 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
         (Kolbaba) T12 

Project about myself 
Unit 2 vocabulary 
Where are you from? 

Sešit, učebnici i prac. sešit s sebou! 
 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
         (Laušmanová) T12 

Unit 2D- days of the week 
otázky se slovesem BE 
geography - the world 
 
 

  

PŘÍRODOVĚDA 
T12 

Písemné opakování - zemědělské 
oblasti ČR, polní plodiny, ovoce, 
zelenina, chov zemědělských zvířat, 
šlechtění 
 

  



VLASTIVĚDA 
T12 

Česká republika jako součást 
Evropy 

Út 22. 11. oprava písemky na kraje a 
krajská města 

Prezentace PowerPoint 

Pracovní list 

EGS - Evropané 
EGS - práce s mapou 
VDO 

JINÁ SDĚLENÍ 
T12 

Dne 6. 12. pojedeme během vyučování společně s 4. třídou na program do brněnského planetária, na oběd budeme zpět. Prosím, pošlete po                      
dětech 150 Kč na vstupné a autobus. 

Děkuji, N. Jandásková 

 

PROSÍM DĚTI, KTERÉ SE BUDOU CHTÍT ÚČASTNIT ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V DEBLÍNĚ, ABY SE ZAČALY UČIT                
BÁSNIČKU, KTEROU VYTIŠTĚNOU OBDRŽELY SPOLEČNĚ S KOLEDAMI A VÁNOČNÍMI PÍSNĚMI V ÚTERÝ V HV. PRVNÍ               
ZKOUŠKA BUDE JIŽ PŘÍŠTÍ ÚTERÝ 22.11., TAK SE PŘIPRAVTE, AŤ SI NETRHNEME OSTUDU :-) 

 

Vážení rodiče, 

žádáme Vás o platbu příspěvku Klubu přátel školy Kamarád ve výši 150,- Kč na rodinu, kterou prosíme proveďte během měsíce listopadu                     
prostřednictvím dětí u třídního učitele. 

Příspěvky od rodičů budou použity na podporu dětí při školních akcích ZŠ a MŠ Deblín. Rozdělení peněz vždy společně se členy KPŠ                      
Kamarád a vedením školy pečlivě zvažujeme. 

Z peněz vybraných od Vás rodičů jsme zajišťovali občerstvení při adventních dílnách, občerstvení při prezentacích třídních projektů na                  
konci školního roku 2015/16, přispěli jsme na venkovní učebnu. 

Zaplacením příspěvku se automaticky nestáváte členem KPŠ Kamarád. 

Pokud byste o členství měli zájem, prosíme o napsání mailu na kpskamarad@seznam.cz . Budete tak mít možnost spolurozhodovat o použití                    
získaných finančních prostředků a podílet se na přípravě akcí. 

Všichni noví členové jsou srdečně vítáni :-)!!! 

za KPŠ Kamarád 

Markéta Weiglová 

předsedkyně 

 

 


