
 PLÁN VÝUKY OD 29. 1. 2017 DO 2. 2. 2018 
 
 

 TŘÍDA VI.  
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T21 Větné členy 

(uč. 64-65/tabulky) 
- Podmět a přísudek 
- přísudek slovesný a jmenný se 
sponou 

 
15. 2. 

Čtení: 105-108 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

(Kolbaba) 
T21 

Birthdays 
Reading, listening and 

comprehension 

Self-assessment (průběžné ústní zkoušení) 
 

 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

(Laušmanová) 
T21 

 
Project: A year in my life 

drama: Emperor´ s new clothes 
Unit 2: Animals 

 
 

  

MATEMATIKA 
T21 

Opakování učiva za první 
pololetí 

  

PŘÍRODOPIS 
T21 

Prvoci 
 

Kdo nepsal test na řasy a lišejníky, napíše si 
příští týden po vyučování v klubu! 

  

DĚJEPIS 
T21 

Starověká Palestina 

Starověké státy - shrnutí 

  

ZEMĚPIS 
T21 

Biomy - vegetační pásma  Pracovní list, připravit prezentace na biomy - 
vegetační pásma 

FYZIKA 
T21 

Model atomu a ionty, 
Elekrometr 

  



Jiná sdělení 
T21 

Šesťáci, 

moc vám děkujeme za vzorné chování na školní exkurzi do planetária, velmi si toho vážíme! 

Paní učitelky Nikola a Dáša 

 

Út 30. 1. Domácnost jde do mateřských školek 

Út 30. 1. Kavárna “Alkohol, tabák a naše děti” - od 16:00 ve sborovně školy  
Vážení rodiče, naše škola pořádá ve spolupráci s policií ČR kavárnu na téma "Alkohol, tabák a naše děti". Považujeme zvláště pro žáky                      
a rodiče 7. - 9. třídy důležité se seznámit s trestně právní odpovědností ve vztahu k návykovým látkám, také v souladu s účinností                       
nového zákona o ochraně zdraví. Těšíme se na Vás. 

St 31. 1. Pololetní vysvědčení - 1.-5. hodina: výuka podle rozvrhu; 6. hodina: vysvědčení a oběd. Konec vyučování bude asi ve 13:15                      
hod. 

Čt 1. 2. Sportovní den - ping pong 
        1. hodina: prezentace ve třídě  
        2. hodina: turnaj v tělocvičně (4 hráči) / soutěž v pálkované ve třídě (zbytek třídy) 
        3. hodina: turnaj v tělocvičně (4 hráči) / aktivity s pálkou ve třídě (zbytek třídy) 
        4. hodina: fandíme všichni v tělocvičně učitelům 
        5. hodina: jdeme na oběd - Konec vyučování bude ve 12:50 hod. 

Pá 2. 2. Pololetní prázdniny :-) 

5. - 9. 2. 2018 Jarní prázdniny :-) 

Od 1. února začíná druhé období kroužků - jsou otevřeny nové kroužky a od tohoto dne již PROBÍHAJÍ! 

2.-23. 2. Probíhá rekonstrukce tělocvičny - neprobíhají sportovní kroužky a tělocviky budou mít náhradní program, ale budou! 
 


