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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  6. A MĚSÍC: listopad 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

 1. 11. – setkání školního parlamentu 

 5. 11. – florbalový turnaj 6. – 7. třída (chlapci – vybraní žáci)  

 13. 11. – florbalový turnaj 6. – 7. třída (dívky – vybrané žákyně) 

 15. 11. – připomínka 30. výročí sametové revoluce 

 18. 11. – 29. 11. – triády (setkání děti – rodiče – TU) 

 21. 11. – IQ Landia (Země jako vesmírné těleso) – 8 – 11 hod. 

 22. 11. – čtvrtletní pedagogická rada 

 27. 11. – výbor SRPDŠ – 17 – 19 hod. 

 28. 11. – adventní trhy v areálu školy – 15 – 18 hod. 

 29. 11. – setkání školního parlamentu 

 

 sledujte informace a klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit) 

UČIVO 

ČJ 
Podstatná jména – rozdělení, skloňování, velká písmena ve víceslovných vlastních jménech, 
průběžné opakování pravopisu, testy. Spisovný a nespisovný jazyk, žánry lidové slovesnosti. 
Jednoduché komunikační žánry – dopis, zpráva, oznámení. Čtenářská dílna – porozumění textu.        

M 

V listopadu pokračujeme podle učebnice, čekají nás desetinná čísla a další nová prostředí jako 
Šipkové grafy, Součinné čtverce, Váhové rovnice, Krokování. 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 2 – procvičování obou přítomných časů (prostý a průběhový), slovní zásoba 
Animals, v průběhu měsíce menší testík z gramatiky/slovní zásoby. 
pí uč. Kuncová: Dokončení Unit 1 + závěrečný opakovací test. Unit 2 – Animals, slovní zásoba – 
divoká a domácí zvířata, gramatika – přítomný čas průběhový, sloveso „musí“. Popis vybraného 
zvířete – projekt. Menší testy a zkoušení v průběhu lekce.  
pí uč. Pavelčáková: Test za Unit 1 – 5. 11. Unit 2 – Zvířata. Opakování přítomných časů. Mluvní 
cvičení na téma divoce žijící zvíře. Průběžné testy na gramatiku a slovní zásobu. 

P 
Jedno a mnohobuněčné organismy, buňka – stavba, funkce, prezentace vytvořených modelů 

buňky. Mikroskop, pozorování buněk pod mikroskopem. 

F V měsíci listopadu se budeme zabývat Hmotností a Objemem, přibudou další převody 
jednotek, potřeba důsledně opakovat. Po celý rok možnost opravných testů a dobrovolné 
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seminární práce, každá středa možnost doučování od 14 hod nebo opravných testů. 

Z Určování zeměpisné polohy – procvičení, test. Časová pásma, mapy a jejich vznik, druhy. 

D 
Doba železná. Keltové. Germáni (po probrání opakovací test včetně doby bronzové).  
17. listopad – práce s dokumenty. 

Inf 
Editace textu v textovém editoru – první praktický test. Teorie: operační systém, složka, 
soubor. Google Apps – google drive, gmail. Vyhledávání na internetu. 

Vkz 

Pkč 

Vysvětlení pojmu zdraví, denní režim. Aktivní a pasivní odpočinek, relaxace. Potřeby, respekt 
k druhým. 
Zahradní práce na školním pozemku. Výroba různých předmětů z přírodních materiálů na 
Adventní trhy. 

ČvS Rodina (příbuzenstvo, rodokmen). Státní symboly. Průběžné testy. 

 POZNÁMKY

 

 


