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Měsíční plán VI.A Prosinec 2020 

Informace 

• Pro nemocné děti či děti v karanténě: 

• Probírané učivo bude podrobně popsáno (včetně odkazů na pracovní sešity a knihy) 
v zápisu každé hodiny – najdete v edookitu – bude-li potřeba zaslat pracovní list – dostanou 
ho děti na školní email 

• Rozvrh pro distanční výuku zašlu emailem 
 

Akce, 
pomůcky 

• 23. 12. 2020 – 3.1. 2021- vánoční prázdniny 

• Prosincová výzva – ADVENT A VÁNOCE – dobrovolné – odevzdání 21.12. 
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• Přídavná jména – druhy přídavných jmen, koncovky, zdvojené n u přídavných jmen; 
stupňování;(vhodný trénink i doma – např. ze serveru www.pravopisne.cz – 
www.mojecestina.cz ; literatura – ústní lidová slovesnost + vánoční zvyky a tradice; 
pravidelná pravopisná cvičení + čtenářské dílny 

 
• Operace s přirozenými a desetinnými čísly - součinové čtverce, sčítací trojúhelníky, 

pavučiny. Krokování. Úlohy na mříži. Zlomky. Krychlové stavby. 

 

• V prosinci probírat magnetizmus, ve škole budeme provádět praktické pokusy a distančně 

se budeme učit teorii. Průběžně budeme psát testíky, je dobré se průběžně připravovat.   

 

 

• Bakterie - dokončení. Jednobuněčné organismy - bakterie, řasy, prvoci - způsob života, 
zajímavosti, vztahy v přírodě. 

 

• Opakování a prohloubení učiva z distanční výuky. Práce s atlasem. Průběžně testy. 

 

 

• Starověk - Mezopotámie (po dokončení opakovací test). Starověký Egypt, Indie. 

 

 

• Práce s textovým editorem – opakování textový editor, praktický test; Operační systém – 

problematiky, vysvětlení pojmů; Průběžná práce na pc a tabletech. 

  

• V prosinci dokončíme 2. lekci. Rozšíříme slovní zásobu týkající se zvířat a jejich života. V 
gramatice se budeme věnovat rozdílu mezi přítomným prostým a průběhovým časem. 
Procvičíme hlavně tvorbu otázek. Budeme rozvíjet porozumění čtenému textu, čekají nás 
dva obsáhlejší články -bajka a příběh o Krysařovi.  Během vánočních svátků budou mít děti 
za úkol vypracovat projekt o jednom zvířeti z Liberecké ZOO. Podrobnosti budou zadány ve 
škole i přes Google učebnu. (p.u. Sedlářová) 

http://www.pravopisne.cz/
http://www.mojecestina.cz/
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• Dokončení druhé lekce - opakování přítomných časů. Kontrolní test za unit 2 budeme psát 
16.12. Unit 3 - Holidays. Opakování minulého času. Pravidelná a nepravidelná slovesa. 
Otázky a záporné věty v minulém čase. Cestování. Průběžné testy na probranou látku. 
(p. u. Pavelčáková) 

 
• Složky stravy, zdravá strava, nemoci vyplývající z nezdravého stravování, antioxidanty 

 
 

• Správní členění - obec, kraj. Obec Liberec - skupinová práce. Kraje ČR. 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

 


