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Informace 
a termíny 

 30. 9. – 2. 10. výjezd školního parlamentu  

 3. 10. první zasedání rady školy 

 5. - 6. 10. komunální volby 

 11. – 12. 10. ředitelské volno 

 28. 10. státní svátek - Den vzniku samostatného Československa 

 29. – 30. 10. podzimní prázdniny 

 31. 10. – 2. 11. projektové dny tříd 2. stupně (6. ročníky – téma „Jak přežít s technikou i 
bez ní?“) – výuka v tyto dny končí 12:45 
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 Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková. Pravopis - zejména 
vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem. Kontrolní 
diktát. Opakovací prověrka. Recitace uměleckého textu. Dílny čtení. Jednoduché 
komunikační žánry (vzkaz, SMS...) 
 

 Zlomky a desetinná čísla, krychlové stavby, mincové rovnice. Průběžně testy. 
 

 

 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.; Složka - vysvětlení pojmu - tvorba vlastní struktury 
složek (využití + aplikace); Soubor - vysvětlení pojmu - tvorba vlastních souborů, práce s 
programy Malování; Software, Hardware; Vyhledávání na internetu 
 

 Pravěk – základní charakteristika, periodizace, první zemědělci a zpracovatelé kovů. Vznik 
prvních států. 
 

 Dokončíme Unit 1, trénujeme přítomný čas prostý. V Unit 2 si budeme 
opakovat přítomný čas průběhový. Průběžně testujeme slovíčka a slovní 
spojení. 
 

 V měsíci říjnu začneme probírat první fyzikální veličinu - délku. Čeká nás na začátku měsíce 
kontrolní práce z vlastností těles a látek. Průběžně budeme psát desetiminutové písemky, 
celou kapitolu vždy shrneme v písemné opakovací práci. Úterý od 14hod možnost 
doučování či opravných testů 
 

 Vznik života na Zemi. Projevy a podmínky života. Přizpůsobení se organismů prostředí. 
Vztahy mezi organismy. Průběžně testy 
 

 

 Zeměpisná síť, zeměpisné souřadnice – práce s mapou. Časová pásma. Průběžně testy 


