
  PLÁN VÝUKY OD 27. 3. 2017 DO 31. 3. 2017 
 

 TŘÍDA VI.  
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T28 Větné členy 

(uč. 77-79) 
- rozbor věty jednoduché 
- graf věty jednoduché 

29. 3. 

Opakovací písemná práce na rozbor věty 
jednoduché 

30. 3. 

Čtení: 152-155 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

(Kolbaba) 
T28 

People, Art 
Unit 6 revision 

  
Sešit, pracovní sešit a učebnici s sebou! 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

(Laušmanová) 
T28 

Unit 1  
otázky v přítomném prostém čase 
daily life 

  

MATEMATIKA 
T28 

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

PŘÍRODOPIS 
T28 

Laboratorní práce - nálevníci 
Nálevníci - opakování 
Žahavci 

  

DĚJEPIS 
T28 

Mínojská a mykénská kultura  REFERÁTY 

Pondělí 20. 3.  

K. Málek: Pověst o Minotaurovi 

E. Musilová: Odyssea 

Pondělí 27. 3.  

G. Juřičková: Výchova ve Spartě 

A.Sapoušková: Výchova v Athénách 



ZEMĚPIS 
T28 

Sídla a osídlení  TEST - Obyvatelstvo Pracovní list, práce s atlasem 

FYZIKA 
T28 

Elektrický výboj a blesk 
 

TEST - Zlektrizování těles, Elektrický náboj, 
pole, vodiče 

 

Jiná sdělení 
T28 

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, si vezmou učivo, jako by se normálně vyučovalo. 

 

ŮTERÝ 28. 3. - Proběhne “den etikety”. V rámci připomenutí žákům školy, že je správné se zdravit, slušně chovat i oblékat                     
proběhne den, kdy se bude normálně učit, jen třídní učitelé si do některé ze svých hodin připraví program k tématu. V                     
souvislosti s tím, by žáci měli přijít obleční jako na zvláštní příležitost. Nejsou nutné večerní róby a fraky, ale trička a rifle ať,                       
prosím, nechají tentokrát doma. 

 

31. 3. - 1. 4. se uskuteční Noc s Andersenem, kterého se zúčastní pouze žáci, kteří splnili zadané podmínky - přečetli knihu “V                       
šedých tónech”, splnili test a následně vypracovali prezentaci o problematice pobaltských států během II. světové války. 

Zahájení akce bude v pátek v 18:00 hod (sraz ve škole bude kolem 17:30), konec bude v sobotu v 8:00 hod. S sebou spacák,                        
karimatku, polštářek, ručník, hygienu, psací potřeby, podklady pro NsA, přezůvky, svačinu, pití apod. 

Prosím o poučení dětí o pravidlech slušného a bezpečného chování. Pokud nebudou respektovat pokyny pedagogů, budou z                 
akce neprodleně posláni domů, a to v jakoukoliv denní či noční hodinu. 

Vzhledem k nízkému zájmu je možné, že se akce pro II. stupeň konat nebude vůbec, definitivní informace tedy pošlu přes                    
Edookit na začátku příštího týdne. Děkuji za pochopení. Jitka Eliášová 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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  

 


