
  PLÁN VÝUKY OD 27. 2. 2017 DO 3. 2. 2017 
 

 TŘÍDA VI.  
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T25 Větné členy 

(uč. 71/tabulka) 
- předmět 
- příslovečné určení 

1. 3. 

10min na předmět 

9. 3. 

Čtení: viz Edookit 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

(Kolbaba) 
T25 

Present continuous tense and 
present simple tense 
Reading and comprehension 

3. 2. Present tenses  
Sešit, pracovní sešit a učebnici s sebou! 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

(Laušmanová) 
T25 

učebnice Project 2- Unit 1 
What can you do? 
My room 

  

MATEMATIKA 
T25 

Přenášení úhlu, osa úhlu. Test na sestrojení úhlu pomocí úhloměru  
a přenos úhlů. 

Nosit sešit geometrie, pracovní sešit geometrie a 
rýsovací potřeby: Pravítko s ryskou, druhé 
pravítko, tužka č.3, kružítko, ÚHLOMĚR. 

PŘÍRODOPIS 
T25 

Lišejníky, Řasy   

DĚJEPIS 
T25 

Starověká Indie 
Antické státy - úvod 

 6. 3. písemka: Starověká Indie 

ZEMĚPIS 
T25 

Ochrana přírody - CHKO, NP  Pracovní list, práce s atlasem 

FYZIKA 
T25 

Elektrický náboj, Elektrické pole 
 

 Pokus - jak zeleketrizovat tělesa? 

Jiná sdělení 
T25 

Ve čtvrtek 2. 3. 2017 proběhne v naší třídě program na zlepšení spolupráce a komunikace v třídním                 
kolektivu. Program realizuje Pedagogicko-psychologická poradna Brno a bude v průběhu 2. pololetí            
zahrnovat několik dalších návštěv. 



Děti Vám v pátek donesou Informovaný souhlas, ve kterém, prosím, potvrďte, že se mohou daného programu                
zúčastnit. 
Děkuji, 
Radovan Kolbaba - třídní učitel 

 
!!! 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.  

 


