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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    66..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  lliissttooppaadd  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 12. 11. Čtvrtletní pedagogická rada 

 17. 11. Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii 

 28. 11. Projektový den – Pravěké muzeum 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  
Prověrka za 1. čtvrtletí, kontrolní diktát. Odchylky od pravidelného skloňování podstatných jmen. 

Přídavná jména - opakování. Prezentace přečtených knih, přednes uměleckého textu. Popis a jeho fce. 

MM  Dělení deset. čísel., užití ve slovních úlohách. Rovinné obrazce a jejich vlast., výpočty obsahů a obvodů. 

AAJJ  

Gabarová: Dokončíme Unit 1 /přítomný čas prostý/, začneme Unit 2 /přítomný čas prostý a průběhový/. 

Stále se učíme slovíčka z pracovního sešitu. 

Pavelčáková: Opakování látky první lekce a slovní zásoby. UNIT TEST 1, začínáme Project 2_UNIT 2_ 

Animals!. Děti čeká slovní zásoba týkající se zvířat, přítomného prostého a průběhového času. Kromě 

nové látky je čekají i průběžné kontrolní testy. 

PP  Jednoduché organismy (viry, bakterie, sinice); Houby (plísně, vyšší houby). Průběžně testy. 

FF  

V listopadu se budeme dále zabývat fyzikálními veličinami, nyní nás čeká hmotnost, čas, rychlost a síla.. 

Budeme měřit a měřit a čekají nás laboratorní práce. Druhý týden v listopadu nás čeká opakovací test k 

látce -  Délka. Průběžně budeme psát desetiminutové písemky (vždy po probrané kapitole, cca 1 

týdně), celou kapitolu vždy shrneme v písemné opakovací práci. 

IInnff  
Word – záhlaví a zápatí, práce s obrázkem – efekty, oříznutí apod.; Průběžné vyhledávání na Internetu – 

práce s Google Maps; Aktivita – Deset divů světa; Teoretické pojmy, operační systém. První teoretický 

test; Práce s portálem moodle.zslesni.cz 

ZZ  Druhy map a jejich použití, tvorba vlastní mapy. Práce s měřítkem, azimut. 

DD  
Doba bronzová, doba železná, Keltové, Germáni – práce s obrazovým materiálem, textem. Příprava 
projektového dne „Pravěké muzeum“. 

ČČvvss  Soužití lidí (rodina, třída, společnost); Aktivity podporující třídní kolektiv. 

VVkkzz  Zdraví - psychické, fyzické, zdravý způsob života. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize.  

 Během listopadu se v bakalářích objeví průběžné známky za 1. čtvrtletí. 

 


