
PLÁN 5. A - OD 15. 5. DO 19. 5. 2023 

 Informace: 
 

• Středa 17. 5. Poznávací exkurze – Praha  
Sraz v 5:50 autobusové nádraží v Českém Krumlově 
Plánovaný návrat a konec akce je v 18:50 na autobusovém nádraží. 
Pokud žák po návratu může jít sám domů, sdělte mi tuto skutečnost 
prostřednictvím Bakalářů. Případně komu mohu dítě předat (např. 
babičce, pojede domů se spolužákem…) 
 
S sebou: Teplé nepromokavé oblečení (pláštěnka), obuv vhodnou 
k delší chůzi po městě i za deště, náhradní ponožky, jídlo a pití na 
celý den (pokud to situace dovolí, bude možnost navštívit rychlé 
občerstvení), kapesné dle uvážení (vstupy i cestovné bude hrazeno 
ze ŠOPu), kapesníčky, mobilní telefon na vlastní zodpovědnost 
(např. k pořízení fotografií a kontaktování rodičů po návratu) – není 
však nutný. Vše sbalit do batohu na záda. V případě potřeby 
můžete využít kontakt na paní asistentku Romču: 606 455 412 
 

• Čtvrtek 18. 5. Olympiáda – pokud bude příznivé počasí 
         S sebou: sportovní oblečení a obuv, svačinu, pití, kapesník, klíče a čip. 
         Můžete si vzít podložku na sezení. Kdo chce i své švihadlo.  
         Konec vyučování kolem 12. hodiny. (Odpolední výuka odpadá) 
 

• 19. 5. Exkurze do Planetária v Českých Budějovicích.  
         Odjezd v 7:45 z autobusové zas. na Plešivci / Příjezd kolem 12:45 
         Žáci mají vyučování do půl druhé, takže se vrací do školy.       
         S sebou: svačinu, pití, čip, kapesník, kapesné dle uvážení na  
         suvenýry, psací potřeby na odpolední výuku 
 

• 29. 5. Poslední sběr papíru 

• 2. 6. Ředitelské volno  

• 14. 6. – 16. 6. Výlet – Malý Ratmírov (Záloha ze ŠOPu 600,- Kč) 
 

Učivo a úkoly: 

ČJ: Slovesa – budoucí čas 
      Zájmena – druhy  

M: Převody jednotek: délka, čas, hmotnost, objem 
 
DÚ: (Kontrola bude v úterý) 
Pracovní sešit str. 10/18 

AJ: Unit 5 - My day 

present simple 
What time do you...? 
UČ str.  44, 45       PS str.  43 
PL:  č. 34 - rozdám ve škole 
DÚ: ústně - opakování určování času 

ČJS: PO a ÚT - přírodověda - Orgánové soustavy člověka - kostra a 

svalová soustava 

PČ: Šitíčko - větší jehlu (očko, do kterého se trefíš), kousek látky 
      (20x20 cm stačí) může být jakkoli barevná, nit, která se barevné hodí, 
       2x stejný knoflík na oči, 2x větší korálek na nožičky, vatu na vycpání. 

VV: Reklama - návrh obalu 

 


