
  PLÁN VÝUKY OD 20. 3. 2017 DO 24. 3. 2017 
 

 TŘÍDA VI.  
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T27 Větné členy 

(uč. 77-78/tabulky) 
- rozbor věty jednoduché 
- graf věty jednoduché 

22. 3. 

20min na větné členy 

23. 3. 

Čtení: viz Edookit 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

(Kolbaba) 
T27 

Clothes 
Reading and speaking 

23. 3. - opravná písemka na Present tenses  
Sešit, pracovní sešit a učebnici s sebou! 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

(Laušmanová) 
T27 

Unit 1  
Birthdays- months and dates 
otázky v přítomném prostém čase 
daily life 

  

MATEMATIKA 
T27 

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

PŘÍRODOPIS 
T27 

Prvoci - zástupci 
Laboratorní práce - nálevníci 

  

DĚJEPIS 
T27 

Mínojská a mykénská kultura Kdo nepsal písemku na starověkou Indii, napíše si 
20. 3. (i v případě opravy) 

REFERÁTY 

Pondělí 20. 3.  

K. Málek: Pověst o Minotaurovi 

V. Růdová: Illias 

E. Musilová: Odyssea 

Pondělí 27. 3.  

G. Juřičková: Výchova ve Spartě 

A.Sapoušková: Výchova v Athénách 



ZEMĚPIS 
T27-8 

Obyvatelstvo TEST - Obyvatelstvo Pracovní list, práce s atlasem 

FYZIKA 
T27-8 

Elektrické pole 
 

TEST - Zlektrizování těles, Elektrický náboj, 
pole, vodiče 

 

Jiná sdělení 
T27 

Pondělí 20. 3. - 1. hodinu program Unplugged - nezapomeňte si donést sešity! 

Úterý 21. 3. - tématický den školního parlamentu - Jedeme na Nový Zéland 

 

Prosím nezapomeňte, že ve škole platí zákaz konzumace jasně nezdravých jídel a nápojů a to i v případě, že si je koupí sami žáci po                         
cestě do školy. 

 

Z důvodu několika nedorozumění, Vám chci připomenout, že avízo absence v Edookitu, případně e-mail zaměstnanci školy, není                 
dostatečný k tomu, abychom pustili žáka v době výuky pryč ze školy. Buď nám pošlete podepsanou zprávu, nebo si pro své dítě                      
přijeďte. Jinak za něj totiž nadále neseme právní odpovědnost my a nikam ho nepustíme. Děkuji. Kolbaba  

 

PONDĚLÍ 27. 3. - Děti, které chtějí, mají brusle, helmy (lyžařské, snowboardové, hokejové, nikoliv pouze cyklistické), tlusté                 
rukavice (lyžařské, snowboardové, hokejové, …) a teplé, sportovní oblečení (oteplovačky), se pojedou podívat na trénink               
hokejové Komety, jejich zázemí v DRFG aréně a zároveň si s ,,Komeťáckými” trenéry i cca 45 minut zabruslí. Bruslení a                    
trénink se neplatí, pouze podle účasti rozpočítáme náklady na dopravu autobusem. Odjezd bude v pondělí 27. 3. v 8 hodin od                     
školy, návrat na oběd kolem 12. hodiny. Děti, které se nebudou akce účastnit, budou společně ve škole v jiné třídě. (Návratky se                      
souhlasem rodičů pošleme v týdnu po jarních prázdninách.) 

 


