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Měsíční plán VI.A Květen 2021 

Informace 

• Aktuální informace zasílám vždy emailem – naleznete je také na webu školy 
• Nástup dětí do školy v rotaci 
• Prezenční výuka – od 3.5.-7.5.; 17.5.-21.5.;31.5.-4.6. 
• Distanční výuka – od 10.5.-14.5.;24.5.-28.5. 
• Je důležité, aby si děti každý pátek z prezenční výuky braly kompletní učivo na týden 

domů na distanční výuku 
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• Skladba – podmět a přísudek – druhy podmětu a přísudku - pravopis i/y shoda podmětu 
s přísudkem + vyjmenovaná slova (doporučuji pamětné naučení vyjmenovaných slov) - 
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.  Jednoduché konstrukce. Měření a rýsování úhlů. Krychle a 
kvádr - síť, povrch a objem. 

 
 

• V květnu nás čeká kombinovaná výuka. Pri prezenční výuce nás čekají praktické pokusy již 
probrané látky, Při distanční výuce pojedeme dále teorii. Dokončíme Hustotu a čekají nás 
Elektrické obvody. Dále budeme opakovat převody již probraných jednotek. Možnost 
oprav a doučování v pátek ve 12hod, ve škole po domluvě. 
 

• Opakování - pavoukovci, korýši. Hmyz - společenský (včela, mravenec), užitečný a užitkový, 
žijící v lese, na loukách, zemi, stromech. Vybrané druhy - způsob života, zajímavosti.  
 

• Biosféra - podnebné pásy; Pedosféra. Úvod do regionálního zeměpisu. Práce s online 
atlasem. Průběžně testy. 
 

• Konec řecké samostatnosti. Starověké Řecko - kultura, vzdělanost. (Řecko - perské války. 
Peloponéská válka - opakovací test). 
 
 

• Test z problematiky virů, antivirů, spamu apod.; Úvod do programování; Programování ve 
prostředí Scratch 
  

• Dokončení páté lekce. Stupňování přídavných jmen. Přirovnání. Opakování slovní zásoby a 
gramatiky. Unit 6 - Entertainment. Způsoby trávení volného času. Opakování budoucího 
času pomocí vazby be going to. Sloveso have to ( muset).Příslovce. 
(p. u. Pavelčáková + Farská) 
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• V měsíci květnu budeme pokračovat v 5. lekci, dokončíme stupňování přídavných jmen, 

konkrétně 3. stupeň. Slovní zásoba se bude týkat zeměpisu, počasí a přírody. (p. u. 
Sedlářová) 
 
 

• Základy první pomoci 
 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

 


