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Měsíční plán: VI. C                                     Listopad 2018 

Informace 
a termíny 

 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 ve 12:45 

 16. 11. čtvrtletní pedagogická rada 

 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 

 19. – 30. 11. termín triád – konzultační schůzky žák – rodič – třídní učitelka, přesné 
termíny obdržíte mailem 

 6. 12. adventní jarmark – pomoc rodičů vítána 
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 Opakovací prověrka za 1. čtvrtletí. Kontrolní diktát. Dopis osobní, úřední. Popis postavy. 
Přednes uměleckého textu. Práce s literárními texty. Záznamy z přečtených knih. Pravopis - 
průběžně. Zvláštnosti skloňování podstatných jmen. 

 Šipkové grafy, egyptské dělení chlebů,  desetinná čísla, součtové trojúhelníky. Průběžně 
testy, čtvrtletní práce. 

 Práce v textovém editoru – formát písma, odstavce atd.; Teorie operační systém – v 
průběhu měsíce teoretický test; Složka - vysvětlení pojmu - tvorba vlastní struktury složek 
(využití + aplikace).; Soubor - vysvětlení pojmu - tvorba vlastních souborů, práce s 
programy Malování; Software, Hardware; Vyhledávání na internetu. 

 Opakování pravěk – kontrolní test (termín bude upřesněn v Edookitu), starověk – základní 
charakteristika prvních států, starověká Mezopotámie – přírodní podmínky, kultura, písmo, 
vědy; starověký Egypt – úvod. 

 Skupina pí. Gotteltové/Pavelčákové: V Unit 2 budeme trénovat rozdíl mezi přítomným 
časem průběhovým a prostým. Slovní zásoba: popis zvířete /kde žije, potrava/. Průběžně 
testujeme slovíčka. 
Skupina pí. Sedlářové: Opakování 1. lekce. Dále začneme 2. lekci, v které budeme probírat 
rozdíl mezi přítomným časem prostým a průběhovým a užití osobních zájmen v různých 
pádech.  Lekce je zaměřena na zvířata. 

 V měsíci listopadu pokračujeme další fyz. veličinou - Hmotností, dále Objemem. Čeká nás 
na začátku měsíce (hned první hodinu) kontrolní práce z délky a převodů jednotek délky. 
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 prostř P - 
Vztahy mezi organismy (potravní řetězce). Buňka - základ života. Dělení organismů. 
Průběžně testy. edí. Vztahy mezi organismy. Průběžně testy. 

 Pohyby Země a jejich projevy, roční období.  Měsíc a jeho vlastnosti. Průběžně testy. 
 

 Zdraví, režim dne, zdravý životní styl, stres 
 

 Práce na pozemku, příprava na zimu, sklizeň a práce kolem školy 
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