
 PLÁN VÝUKY OD 27. 11. 2017 DO 1. 12. 2017 
 
 

 TŘÍDA VI.  
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T13 Přídavná jména 

(uč. 39/tabulka) 
- jmenné tvary 

Zájmena 
(uč. 42/tabulka) 

- druhy 

29. 11. 

Opak. pís. práce na přídavná jména 

30. 11. 

Čtení: 69-72 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

(Kolbaba) 
T13 

Clothes 
Reading a story 
People around the world 

   28. 11. - present continuous tense 
1.12. - Unit 6 vocabulary - oprava  

 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

(Laušmanová) 
T13 

Lesson 1 
present simple 

daily life 

  

MATEMATIKA 
T13 

Dělitelnost čísel ( násobek, dělitel, 
znaky dělitelnosti) 

 V po 27.11 by měli mít žáci v PS vypracovaná 
všechna cvičení po stranu 51 

PŘÍRODOPIS 
T13 

Houby - rozmnožování, další 
zástupci 

  

DĚJEPIS 
T13 

Starověký Egypt   

ZEMĚPIS 
T13 

Tektonika a vulkanismus 
Hydrosféra 

 TEST - stavba Země, desková tektonika, 
horotvorná činnost 

 

FYZIKA 
T13 

Pohyb těles a rychlost TEST - čas, pohyb a rychlost  



Jiná sdělení 
T13 

28. 11. Sportovní den 

- 0.-2. hodina probíhá podle rozvrhu 
- 3.-5. hodina aktivity zaměřené na fotbal (skupinka 6 žáků se zúčastní turnaje v tělocvičně, zbytek bude ve třídě absolvovat                   

program, který si nachystají parlamenťáci) 
- s sebou učení na první hodiny! 
- konec vyučování bude v 12:50 hod. 

1. 12. Adventní dílničky v budově školy (platí pro ty, kdo se nahlásili na dílničky, nebo budou vypomáhat vyučujícím) a rozsvěcení                     
vánočního stromu před ZŠ Deblín od 18:00. 

 
Vážení rodiče, 

žádáme Vás o platbu příspěvku Klubu přátel školy Kamarád ve výši 150,- Kč na rodinu, kterou prosím proveďte během měsíce                    
listopadu prostřednictvím dětí u třídního učitele. 

Pokud jste již přispěli, děkujeme. 

Příspěvek bude použit na podporu výuky dětí ZŠ a MŠ Deblín. 

V tomto roce jsme financovali 

· koncert bubnů pro žáky ZŠ a MŠ Deblín 

· projekt Edison - zahraniční studenti ve výuce 

· odměny pro děti oceněné jako Skokani roku 

· občerstvení při školních akcích 

· Zahradní slavnost 

· předplatné časopisů do všech tříd školy i školek 

Finanční podpora od Vás rodičů je pro naši činnost velmi důležitá a zásadní pro podporu dětí při jejich akcích, děkujeme. 

Zaplacením příspěvku se automaticky nestáváte členem KPŠ Kamarád. Pokud byste o členství měli zájem, prosíme o napsání mailu                  
na kpskamarad@seznam.cz. Budete tak mít možnost spolurozhodovat o použití získaných finančních prostředků, podílet se na               
přípravě akcí a setkávání s vedením školy. 

Všichni noví členové jsou srdečně vítáni! 

za KPŠ Kamarád 

Markéta Weiglová 

předsedkyně 



 


