
PLÁN VÝUKY OD 20. 2. 2017 DO 24. 2. 2017 
 TŘÍDA V.  

 
 Předmět Učivo Písemné práce Poznámky 

ČESKÝ JAZYK 
T24 

Přídavná jména 
(uč. 75-76/tabulky) 

- skloňování příd. jmen 
přivlastňovacích 

21. 2. 

Opak. pís. práce  

na příd. jména měkká a tvrdá 

24. 2. 

Čtení viz Edookit 

MATEMATIKA 
T24 

obsah obdélníku, písemné dělení, 
zlomky 

v pá 17.2. matematika odpadla 
(karneval), proto test přesouvám na pá 
24.2. (obsah čtverce a obdélníka, 
jednotky obsahu, písemné dělení 
dvojciferným číslem) 
 

písemné dělení je třeba trénovat, proto 
doporučuji z učebnice Alter 1. díl - 36/6; 38/6; 
41/4; 42/8;43/6 
Chtěla bych pochválit všechny žáky ve třídě 
za aktivní přístup v hodinách matematiky a 
za skvělý výsledek posledního opakovacího 
testu:-) 

ANGLICKÝ JAZYK 
         (Kolbaba) T24 

Unit 3 - My world 
Have got 

22. 2. - velká písemná práce na učivo 2.         
lekce 

 Sešit, učebnici i prac. sešit s sebou! 

ANGLICKÝ JAZYK 
         (Laušmanová) T24 

Test Unit 3 
Úvod do lekce 4- What´s the time? 

  

PŘÍRODOVĚDA 
T24 

Aby se nám dobře žilo 
 

  

VLASTIVĚDA 
T24 

Národní obrození 
Revoluční rok 1848 - úvod 

21. 2. písemka: Rakousko (přesunuta z 
minulého týdne) 
28. 2. písemka: Národní obrození, 
revoluční rok 1848 

 

JINÁ SDĚLENÍ 
T24 

Děkujeme za dary do karnevalové losovací soutěže o ceny! :-) 

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.  



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

 


