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MĚSÍČNÍ PLÁN
TŘÍDA: 6. B

MĚSÍC: ŘÍJEN
INFORMACE PRO RODIČE

3. 10. 17–19:00 Rodičovská kavárna na téma Hejného matematika
23.–25. 10. Projektové dny: Od pravěku po současnost/Barvy
28. 10. Státní svátek
29.–30. 10. Podzimní prázdniny

UČIVO
ČJ

Mluvnice: podstatná jména, pravopis, písemná práce (2. 10.)
Literatura: dílny čtení, seznámení se základními lit. pojmy
Sloh: písemné reflexe úkolů z lit., vypravování

M

Desetinná čísla, porovnávání zlomků. Krychlová tělesa, součtové trojúhelníky. Gradovaný test
na počítání s desetinnými čísly.

AJ

Unit 1 - present simple (přítomný prostý čas), My daily routine, na konci měsíce unitový test, v
průběhu menší testík na gramatiku/slovní zásobu (DF)
Dokončení Unit 1 -slovní zásoba- domácí práce. Gramatika-přítomný čas prostý. Unit 1 test.
Unit 2- Animals-slovní zásoba- zvířata, gramatika-přítomný čas průběhový. (PG)
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. (PK)
Dokončení prvního celku - unit 1. Kontrolní test za unit ( 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. (JP)

INF

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

P

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.

Z

Pohyby Země a jejich projevy, test. Měsíc a jeho vlastnosti. Zeměpisné souřadnice, určování
polohy.

FY

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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VV

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

ČVS

Rodina (význam, typy, funkce, rodokmen). Průběžně testy. (Bart)
Třídnické záležitosti, kooperační hry a rolové hry (Kůt)

POZNÁMKY

