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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  6. A MĚSÍC: říjen 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

 1. 10. – MAJÁK – preventivní program „Čas změny“ (8 – 11h) 

 3. 10. – Kavárna pro rodiče 6. tříd: matematika Hejného (17 – 19h) 

 3. – 4. 10. – Školní parlament – nocování ve škole (harmonizační kurz), (16 – 12h) 

 23. – 25. 10. – Projektové dny (Umění a kultura od pravěku do současnosti nebo  Den 

barev – dílny pro prvňáčky) 

 28. 10. – Státní svátek – Den vzniku samostatného Československa 

 29. – 30. 10. – Podzimní prázdniny   

 

 sledujte informace a klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit) 

UČIVO 

ČJ 

Podstatná jména – rozdělení, skloňování, odchylky od skloňování, dvojné tvary, velká písmena 
ve vlastních jménech a obecných, průběžné opakování pravopisu, testy. Zvuková stránka 
jazyka, žánry lidové slovesnosti, literární druhy, žánry (báje, mýtus, epos, bajka). Jednoduché 
komunikační žánry – dopis, zpráva, oznámení. Čtenářská dílna – pravidla, utváření představ, 
porozumění.        

M 
V říjnu pokračujeme podle učebnice, čekají nás desetinná čísla a další nová prostředí jako 
Mince, Dřívka, Šipkové grafy. Úkolů na doma je minimum, nechte děti pracovat samotné. 
Možnost opravných testů či doučování každou středu od 14hod. 1 test týdně. 

AJ 

pí uč. Farská: Unit 1 – present simple (přítomný postý čas), My daily routine, na konci měsíce 
unitový test, v průběhu menší testík na gramatiku/slovní zásobu. 
pí uč. Kuncová: Unit 1 – slovní zásoba – domácí práce. Gramatika – přítomný čas prostý. Unit 1 
test. Úvod do Unit 2: Animals – slovní zásoba – zvířata, gramatika – přítomný čas průběhový.  
pí uč. Pavelčáková: Dokončení prvního celku unit 1. Kontrolní test za unit 1 (test na poslech, 
čtení s porozuměním, gramatiku a slovní zásobu – termín bude upřesněn). Unit 2 Zvířata 
(Animals). Opakování přítomných časů. Mluvní cvičení – Moje oblíbené zvíře. Opakování 
zájmen. Zvířata ve Velké Británii. Průběžné testy na probrané učivo.    

P 
Koloběh života, vztahy mezi organismy. Jedno a mnohobuněčné organismy, buňka – stavba, 

funkce. Mikroskop, pozorování buněk pod mikroskopem. 

F 

V měsíci říjnu začneme probírat první fyzikální veličinu Délu, čekají nás i převody jednotek 
(důsledně naučit). Začátkem října si napíšeme kontrolní práci Tělesa a látky (Edookit). Po celý 
rok možnost opravných testů a dobrovolné seminární práce, každé úterý i možnost doučování 
od 14hod. 
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Z 
Pohyby Země a jejich projevy, test. Měsíc a jeho vlastnosti. Zeměpisné souřadnice, určování 
polohy. 

D 
Lovci a sběrači v době kamenné. Zpracovatelé kovů (opakovací test). Práce s historickou 
mapou, dokumenty. Vznik ČSR. 

Inf 

Aktivita „Místa ČR“. Google Apps – google drive, gmail. Základní seznámení s ipady – základní 
ovládání. Seznámení s klávesnicí – procvičování – printscreen aj. Klávesové zkratky – kopírovat, 
vyjmout, vložit, zavináč, aj. Práce s textovým editorem – Google dokumenty a Word. 
Vyhledávání na internetu. 

Vkz 

Pkč 

Vysvětlení pojmu zdraví, denní režim. Aktivní a pasivní odpočinek, relaxace. Potřeby, respekt 
k druhým. 
Zahradní práce na školním pozemku.  

ČvS Rodina (význam, typy, funkce, rodokmen). Průběžné testy. 

Vv 
V měsíci říjnu budeme tvořit na téma podzim a také se seznámíme ve zkratce s uměním 
starověkého Řecka. 

 POZNÁMKY

 

 


