PLÁN VÝUKY OD 8. 5. 2017 DO 12. 5. 2017
TŘÍDA V.
Předmět
ČESKÝ JAZYK
T34

MATEMATIKA
T34

ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba) T34

ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová) T34
PŘÍRODOVĚDA
T34

Učivo

Písemné práce

Zájmena
(uč. 102-104/tabulky)
- skloňování zájmen osobních:
12. 5.
mi/my, ji/jí
- skloňování zájmen přivlastňovacích Opakovací písemná práce na zájmena
Číslovky
(uč. 110/tabulky)
- charakteristika slovního druhu
Desetinná čísla 
- násobení a dělení
desetinných čísel - procvičování

Poznámky

12. 5.
Čtení viz Edookit

žáci mohou desetinná čísla doma procvičovat
na stránkách:
http://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id
=3401&action=show#selid
Sešit, učebnici i prac. sešit s sebou!

Self-assessment
Unit 4 - Telling the time
Test unit 4
Music and sport
Project: Free time
Energie kolem nás - zdroje energie,
elektrárny

VLASTIVĚDA
T34

Druhá světová válka

JINÁ SDĚLENÍ
T34

8. 5. - Státní svátek

11. 5. Písemka: První republika

Pracovní list 21
video: Dějiny udatného českého národa

Po 15. 5. cca 9:00 - 11:00 - Program třídění odpadu pro MŠ
Omlouvám se za průtahy s tímto programem, ale vzhledem k tomu, že program má proběhnout na školní zahradě,

čekáme na slušné počasí.
Středa 17. 5. - Focení tříd!
Školní výlet naplánován na 1. 6., více informací v Edookitu (Oprava zprávy v EDK - jedeme s 3.A, ne s 3.B)
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, žebez 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!!!
.

