
PLÁN VÝUKY OD 23. 1. 2017 DO 27. 1. 2017 
 TŘÍDA V.  

 
 Předmět Učivo Písemné práce Poznámky 

ČESKÝ JAZYK 
T20 

Přídavná jména 
(uč. 67/tabulka) 

- charakteristika slovního druhu 
- vyhledávání přídavných jmen v 
textu 
- mluvnické kategorie příd. jmen 

 
27. 1. 

Čtení: viz Edookit 

MATEMATIKA 
T20 

římské číslice, souřadnice bodů, 
jednotky obsahu 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
         (Kolbaba) T20 

Tázací zájmena 
What’s your adress? 
Listening and comprehension 

 
 Sešit, učebnici i prac. sešit s sebou! 

ANGLICKÝ JAZYK 
         (Laušmanová) T20 

Revision of Unit 3 
Project: My school 

  

PŘÍRODOVĚDA 
T20 

Dům v přírodě, příroda v domě - 
pokojové rostliny, zahrada - funkce, 
rostliny v zahradě 
 

 Na středu mít hotovou práci o libovolné 
pokojové rostlině - vlastní nákres, popis rostliny 
a základní informace o ní (původ rostliny, 
nároky na světlo, zálivku, teplotu, živiny, půdu). 

VLASTIVĚDA 
T20 

Rakousko - dokončení 
 
 

Čtvrtek 26. 1. písemka: Německo   

JINÁ SDĚLENÍ 
T20 

Zákaz používání mobilních telefonů v budově školy - nejen během vyučování, ale i v průběhu přestávek !!! 

Žáci byli v souladu se Školním řádem opětovně poučeni o zákazu používání mobilních telefonů (za jakýmkoliv účelem) v 
budově školy. Mobilní telefon by měli mít vypnutý ve skříňce nebo v batohu s tím, že bez povolení pedagogického pracovníka 
ho nesmí použít - pokud ho chtějí využít ke komunikaci, je jejich povinností se dovolit učitele!  

V případě, že žáci nebudou dbát tohoto zákazu opakovaně, dopustí se tak porušení školního řádu, za což budou následovat 
kázeňské postihy.  

 

31. 1. Den v lese - 1. vyučovací hodinu budou rozdána vysvědčení, zbytek dne nebude probíhat klasická výuka, ale vyrazíme ven.                     



Prosím, abyste přizpůsobili svoje oblečení aktuálnímu počasí!  

1. 2. proběhne beseda s C. Podolským o animovaném filmu od 9:00 do 10:30 hod. Zbytek vyučování proběhne podle rozvrhu.                    
Vybíráme 40 Kč! 

2. 2. Ředitelské volno! 

3. 2. Pololetní prázdniny :-) 

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

 


