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Měsíční plán VI.A Duben 2021 

Informace • Aktuální informace zasílám vždy emailem – naleznete je také na webu školy 

Akce, 
pomůcky 

• V rámci online hodin ČVS – máme vždy v pondělí – vymyslíme tematická setkání 
(oblečení v barvě, doplněk na hlavě, domácí mazlíček, společná svačina, …) – 
potřebujeme si občas hodinu něčím zpestřit J 
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• Slovesa – slovesné tvary – určování a procvičování mluvnických kategorií; navázání na 
probranou látku; pravopis i/y v příčestí minulém + práce s texty - vhodný trénink i doma – 
např. ze serveru www.pravopisne.cz – www.mojecestina.cz ; www.icestina.cz – jedna 
hodina v týdnu bude věnována nácviku písemného vyjadřování 
 

• Operace s desetinnými čísly. Úlohy na dělitelnost. Výpočty u krychle a kvádru. 
Trojúhelníky. 

• V dubnu budeme probírat Hustotu, budeme dělat pokus Lávová lampa (pomůcky připravit) 
opakovat převody jednotek všech fyzikálních veličin. Následně budou malé testíky. V pátek 
od 12hod možnost doučování či opravných testů. 
 

• Pavoukovci - opakování. Korýši - znaky, způsob života, vybrané druhy, zajímavosti. 
Vzdušnicovci, hmyz - úvod, význam.  
 

• Biosféra - podnebné pásy; Pedosféra. Práce s online atlasem. Průběžně testy. 
 

• Řecko - perské války. Peloponéská válka. Kultura. Opakovací test (Sparta, Athény). 
 
 

• Viry a antiviry; Spam, hoax a další; pojem netiketa; bezpečnost online; úvod do 
programování 
  

• Unit 4- opakování a dokončení.  Unit 5 - The world. My country. Tvoření otázek typu :  Jak 
vysoký, dlouhý, široký...? Velká Británie-  města , řeky, hory, památky, počasí. Stupňování 
přídavných jmen. Přirovnání. Opakování časů a slovní zásoby. 
(p. u. Pavelčáková + Farská) 
 

• Začneme 5. lekci. Téma je příroda, počasí, zeměpisné názvy řek, oceánů, kontinentů, zemí 
a měst. V oblasti gramatiky se budeme zabývat stupňováním přídavných jmen.                   
(p. u. Sedlářová) 
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      Vkz 

 

 

• Duševní hygiena, relaxace a regenerace 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

 


