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Měsíční plán: VI. C                                     Únor 2019 

Informace 
a termíny 

 30. 1. (13:00) předávání pololetního vysvědčení 

 31. 1. jednodenní ředitelské volno 

 1. 2. pololetní prázdniny 

 v únoru proběhne celoškolní zjišťování klimatu třídy a školy – Scio  

 18. 2. workshop Klima třídy (MAJÁK) 8:00 – 13:00 

 4. – 8. 3. jarní prázdniny 
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 Zájmena - dokončení (malá opakovací prověrka). Číslovky. Kontrolní diktát. Pravopis - 
průběžně. Čtení s porozuměním - pověsti (práce s literárními ukázkami). Nácvik 
uměleckého přednesu. Popis osoby, pokoje, uměleckého díla, pracovního postupu - 
dokončení. 
 

 Autobus, krokování s otočkou. Mříž, základy rýsování. Součinové čtverce. Průběžně testy. 
 

 

 Různé typy prezentačních programů – Prezi, Google prezentace, Power Point. Jak vypadá 
dobrá a špatná prezentace, kritéria prezentací. Zadání projektu „Prezentace na zvolené 
téma“. Vyhledávání na internetu. 
 

 Dokončení tematického celku – nejstarší starověké civilizace, kontrolní test (termín bude 
upřesněn v Edookitu). Starověké Řecko – zeměpisná poloha, přírodní podmínky, řecké báje 
a pověsti, významné městské státy. Orientace v dějepisné mapě. 
 

 

 pí. Sedlářová: Dokončíme Unit 3. Stále budeme opakovat minulé časy sloves. Děti by měly 
být schopny vyjádřit a vyprávět, co dělaly včera, o víkendu, minulý týden. Na závěr nás 
čeká test ze slovní zásoby a gramatiky. Nad rámec učebnice probíráme aktuální slovní 
zásobu týkající se zimy a zimních sportů. Dále začneme Unit 4, tématem je jídlo. 
 

pí. Pavelčáková: Unit 3 - dokončení. Kontrolní test. Unit 4 - Food. Počitatelná a 
nepočitatelná podstatná jména. Some, any, much, many, a few, a little. Určitý a neurčitý 
člen. Průběžně testy. 
 
pí. Gotteltová: Stále se věnujeme minulému času, trénujeme nepravidelná slovesa. V 
polovině měsíce napíšeme unit test a začneme kapitolu o jídle. 
 

 V únoru pokračujeme další fyz. veličinou -  Teplotou. Čekají nás laboratorní práce, 

seminární práce na jarní prázdniny a samozřejmě 1 malý a 1 velký test. Úterý od 14hod 

možnost doučování či opravných testů.  

 

 Lišejníky; Řasy; Prvoci. Průběžně testy. 
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 Vznik a zánik pohoří, ostrovy. Test na litosféru. Hydrosféra. 
 

 V měsíci únoru vyzkoušíme další výtvarné techniky: kresbu tuší a úhlem.  Pomůcky dětem 
ve škole dodám. 
 

 Zdravá strava, poruchy příjmu potravy 
 

 

 Práce kolem školy, příprava na jaro 


