PLÁN VÝUKY OD 5. 6. 2017 DO 9. 6. 2017
TŘÍDA V.
Předmět
ČESKÝ JAZYK
T38

MATEMATIKA
T38

ANGLICKÝ JAZYK
(Kolbaba) T38
ANGLICKÝ JAZYK
(Laušmanová) T38

Učivo

Písemné práce

7. 6.

Základní větné členy
(uč. 119-121/tabulky)
- podmět a přísudek
- podmět vyjádřený a nevyjádřený
Tělesa - krychle, kvádr; úhly;
opakování - zlomky, procenta,
početní operace s desetinnými čísly,
jednotky délky, obsahu a času

Poznámky

Odevzdání čtenářských deníků- 2 knížky
(duben, květen)

Úterý 13.6. - závěrečná práce
- počítání s velkými a desetinnými
čísly, písemné dělení
- zaokrouhlování čísel
- přednosti početních operací
- slovní úlohy
- zlomky, procenta
- aritmetický průměr
- obsah a obvod obdélníku a
čtverce
- převody jednotek
- tělesa

žáci mohou desetinná čísla doma procvičovat
na stránkách:
http://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id
=3401&action=show#selid
nebo v učebnici Alter (druhý díl)

Sešit, učebnici i prac. sešit s sebou!
Present simple
Unit 5: My house, my town

PŘÍRODOVĚDA
T38

Bezpečnost a zdraví

VLASTIVĚDA
T38

Druhá světová válka

Pracovní list 21
video: Dějiny udatného českého národa

JINÁ SDĚLENÍ
T38

Pátek 9. 6. - EKO - den s Kometou
Na EKO Dni budou na účastníky čekat soutěžní stanoviště s různě obtížnými úkoly. Většina z nich bude zaměřena na
ekologií a část i na hokejové prostředí Komety Brno.
Program: 9. 6. 2017
8:30 – 9:00 - příjezd dětí, přiřazení EKO týmu (hráč HC Kometa Brno, zástupce Lesů města Brna)
9:00 – 11:00 – edukativní cesta, čištění prostoru Lesy města Brna
11:00 – 12:30 – vyhlášení výsledků, přehlídka záchranných složek, podpisová akce „A“ týmu HC Kometa Brno,
doprovodný program, odjezd
Místo akce- Lesy města Brna, prostory nad obcí Deblín
Toalety– zajištěny na hřišti
Jídlo - drobné občerstvení děti obdrží po skončení edukativní cesty (svačinu s sebou), možné zakoupit i na hřišti
Skupina obdrží– rukavice (1 rukavice os.), kleště (1 ks na skupinu), kvíz, pytle na třídění odpadu
S sebou– svačinu, pevnou obuv, v případě nepříznivého počasí pláštěnku, vědomosti, soutěžní obal
Číslo skupiny – 20, 21, 22, 23
Všem ,,výletníkům” děkuji za vzorné chování! Doufám, že jste si to užili :-)
Cca do 2 týdnů by mělo přijít vyúčtování za autobus, pak vypočítáme přesnou cenu výletu a pravděpodobně pošlu po
dětech nějaké peníze ze 400 Kč zpět.
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!!!
.

