
PLÁN VÝUKY OD 16. 1. 2017 DO 20. 1. 2017 
 TŘÍDA V.  

 
 Předmět Učivo Písemné práce Poznámky 

ČESKÝ JAZYK 
T19 

Opakování 
(nakopírované papíry) 

- slova příbuzná 
- souhláskové skupiny 
- přípony -ský/-ští 
- zdvojené souhlásky 
- předpony s-, z-, vz- 
- předložky s/se, z/ze 

20. 1. 

Pololetní opakovací písemná práce 

Nosit složky s nakopírovanými materiály, 
prosím! 

20. 1. 

Čtení viz Edookit 

MATEMATIKA 
T19 

dělení přirozených čísel, dělení se 
zbytkem, písemné dělení 
dvojciferným dělitelem 

 Děkuji všem žákům za práci v prvním pololetí a 
přeji, ať se jim daří stejně dobře i v pololetí 
druhém. Žáci jsou velmi aktivní a šikovní. Je 
radost  učit v takovéto třídě:-) 

ANGLICKÝ JAZYK 
         (Kolbaba) T19 What day is it today? 

Listening and comprehension 

Některý den v týdnu (středa nebo čtvrtek 
podle domluvy) písemné zkoušení na 

sloveso být (to be - am, is, are) 

 Sešit, učebnici i prac. sešit s sebou! 

ANGLICKÝ JAZYK 
         (Laušmanová) T19 

Animals 
Subjects at school 
Revision of Unit 3 
Project: My school 

  

PŘÍRODOVĚDA 
T19 

Dům v přírodě, příroda v domě - 
materiály, pokojové rostliny 
 

  

VLASTIVĚDA 
T19 

Rakousko - dokončení 
 

17. 1. písemka: Slovensko + Polsko 
Prosím, učte se z tištěných pracovních 
listů! Z učebnice ne, tu použít jen jako 
doplněk. 

(Písemka byla přesunuta z 12. 1. z důvodu 
sběhové kalamity - nedorazila jsem do 
Debína,) 

 



JINÁ SDĚLENÍ 
T19 

Pátek 20. 1. - 4. zasedání školského parlamentu 

Neděle 22. 1. - odjezd na LVK v 8:00 od školy. Sraz je již v 7:30. 

 

Žádost o sponzorský dar 
V pátek 10. února 2017 se uskuteční VIII. školní ples, na který jste srdečně zváni! Jeho součástí bude vedle polonézy a šerpování                      
deváťáků, tance za doprovodu J – Bandu a vystoupení hostů, také Hra o ceny! Proto bychom Vás chtěli požádat o sponzorský                     
dar, ať už věcný, nebo finanční. Za příspěvky Vám předem velmi děkujeme a těšíme se na společné plesání! 
 

V pondělí na PČ si doneste domluvené materiály na ,,dům”, pokud je potřeba, doplňte si lepidlo Herkules! 
 

!!!Cola, kofola, energy drinky - platí zákaz konzumace těchto nápojů ve škole!!! 

 


