
 
PLÁN VÝUKY OD 11. 11. 2019 DO 15. 11. 2019 

 TŘÍDA V. B 

 

PŘEDMĚT UČIVO PÍSEMKA POZNÁMKA 

ČESKÝ JAZYK 
T11 

 
Pravopis 

Stavba slova 
 

11. 11. krátký diktát 
18. 11. čtvrtletní písemná 

práce 
 
 

Všechny dny, až na úterní 
hodinu, kdy budeme dělat 
čtenářskou dílnu, budeme 
mít mluvnici a procvičovat 
na čtvrtletní práci. 

MATEMATIKA 
T11 Opakování na písemnou práci 

!změna termínu! 
13. 11. čtvrtletní písemná 

práce 
rýsovací potřeby s sebou 
!ořezaná tužka, pravítko s 

ryskou! 

Prosím, aby všichni rodiče 
podepsali pracovní list - 
Opakování na písemnou 

práci 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
Florián 

T11 

Bloggers 1, Unit 0D 
Imperatives!  

Na hodiny AJ nosit: 
SB - Student´s Book = 

učebnice 
WB - Student´s Book = 

pracovní sešit 
Notebook = poznámkový 

sešit formátu A5 

ANGLICKÝ JAZYK 
Laušmanová 

T11 

 
Unit 2: sloveso BÝT 

otázky při seznamování 
 
 
 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
Kolbaba 

T11 
Sloveso BE   

Náš svět 
T11 

Člověk v přírodě: podnebné 
pásy - zhodnocení, Botanické a 

zoologické zahrady 
 Učebnice přírodovědy 

JINÁ SDĚLENÍ 
T11 

Dne 12. listopadu proběhne ve škole sběr  papíru (7:30 - 8:30, 14:00 - 15:00), budeme rádi, 
když se zapojíte a předem moc děkujeme :-) 
 
V úterý půjdeme třetí hodinu hrabat listí v obci - prosím teplé oblečení a počítat s možností 
umazání. 
 
Ve čtvrtek a v pátek probíhají projektové dny: Třicet let demokracie.  
Ve čtvrtek budeme končit ve 13:00 a v pátek ve 12:45 (Pokud běžně žáci chodí do 
družiny nebo do klubu a v tento den by nešli, je nutná omluvenka do klubu.) 



Matematika: Prosím rodiče, aby podepsali pracovní list - Opakování na písemnou práci. 

Dále bych Vás chtěla informovat, že během celého školního roku děti píší            
průběžné krátké testy. Tyto testy většinou uvádím v týdenním plánu, ale může            
se stát, že test zařadím mimořádně. I v tomto případu o něm děti ví alespoň               
dva dny předem. Nedávám testy a jiné zkoušení bez ohlášení. Každý žák má             
možnost si jakýkoliv test opravit, záleží pouze na odhodlání Vašich dětí. Také            
je možné se se mnou domluvit po vyučování a dovysvětlit látku (po předchozí             
domluvě). 

 
 


