
MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 6. B MĚSÍC: PROSINEC 

INFORMACE PRO RODIČE 

11. 12. (středa) od 15:00 do 17:00 vánoční besídka třídy 6. B 
21. 12. 2019 – 5. 1. 2020 vánoční prázdniny 

 UČIVO

ČJ 
Mluvnice: velká písmena, pravopis 
Sloh: vypravování, popis 
Literatura: dílny čtení 

M Krokování, dřívka, rovnice. Práce s číselnou osou, zavedení proměnné. 

Vkz/Pkč Sociální a psychické zdraví, zdravý chrup 
Pkč: Práce na pozemku a kolem školy, přípravy na zimní sezónu. 

ČVS Čvs - Státní symboly. Národ, vlast, vlastenectví. Průběžně testy. (OB) 
Kooperace, sebepoznání (Ků) 

 POZNÁMKY

 

 

AJ 

Dokončení Unit 2, Revision, Unit 2 test, Christmas lessons. (PG);  
dokončení Unit 2- Animals slovní zásoba-divoká a domácí zvířata, gramatika-přítomný čas 
průběhový, sloveso "must". Popis vybraného zvířete-projekt. Menší testy a zkoušení v 
průběhu lekce. Vánoce - slovní zásoba, písničky (PK) 
Unit 2 - Zvířata - dokončení. Opakování přítomných časů a zájmen. Kontrolní za unit, test na 
poslech a čtení s porozuměním. Vánoční aktivity a slovní zásoba. (JP) 
Dokončíme U2 (přítomné časy + MUST). Děti si opět vyzkouší mluvit na dané téma (Animals in 
Britain). V průběhu měsíce menší testík z gramatiky/slovní zásoby. Nějaký čas věnujeme i 
tématu Christmas. (DF) 

INF Editace textu v textovém editoru – závěrečný praktický test. Práce na aktivitě Nové divy světa. 
Práce na ipadech – tvorba koláží, sdílení. Vyhledávání na internetu. 

P Viry a bakterie - význam, očkování, prevence. Jednobuněčné organismy (sinice, řasy, houby) - 
výskyt, význam. 

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

Z Mapa a její použití, tvorba vlastní mapy (test). Azimut, orientace podle mapy. Složení Země. 

FY 

V prosinci se budeme zabývat Hmotností a Objemem, přibudou další převody jednotek, 
potřeba důsledně opakovat. Budeme pracovat s váhami, čekají nás laboratorní práce a 
kontrolka z hmotnosti. Po celý rok možnost opravných testů a dobrovolné seminární práce, 
každá středa možnost doučování od 14. hod. nebo opravných testů. 


