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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  6. C MĚSÍC: duben 

TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

 9. 4. krajské kolo dětských pěveckých sborů 

 10. 4. den otevřených dveří ZŠ Lesní 

 12. 4. Vzdělávací program v Galerii Lázně (Výstava ve zkratce) – 4., 5. vyuč. hodina, 20 

Kč,- (bude uhrazeno z třídního fondu) 

 12. 4. čtvrtletní pedagogická rada 

 15. – 17. 4. třetí projektový blok, téma: „Hrajeme divadlo“, výuka končí vždy v 12:45 

 18. + 19. 4. velikonoční prázdniny + státní svátek 

 22. 4. Velikonoční pondělí 

 15. – 17. 4. + 23. – 25. 4. triády 

 24. 4. Maják: program prevence „Sranda nebo ubližování“ – 1. – 3. vyuč. hodina 

 25. 4. zápis do 1. tříd 

 29. 4. výjezd do Prahy – Troja (ZOO) 

 1. 5. státní svátek 

UČIVO 

ČJ 
Prověrka za 3. čtvrtletí (8. 4.), kontrolní diktát. Podmět, přísudek. Pravopis - průběžně. 

Vypravování. Čtenářské dílny. 

M Šipkové grafy, zlomky. Číselná osa. Čtvrtletní práce. 

AJ 

pí uč. Gotteltová - Dokončíme unit 4 testem /počitatelná, nepoč.podstatná jm., some-any, how 
much, many..../. V další části budeme probírat stupňování přídavných jmen. 
pí uč. Farská - Začneme Unit 5. V průběhu měsíce menší testík z probírané látky. 1. grammar - 
stupňování přídavných jmen, 2. speaking - My family/friends, My city, 3. vocabulary - počasí, 
příroda, přídavná jména 
pí uč. Sedlářová - v prvním dubnovém týdnu nás čeká Unit test 4 - z gramatiky a slovní zásoby. 
V páté lekci budeme probírat stupňování přídavných jmen a slovní zásobu týkající se zeměpisu 
a popisu krajin a míst. 
pí uč. Pavelčáková - Unit 5 - The world. Opakování stupňování přídavných jmen, zeměpisné 
pojmy, opakování probraných časů a slovní zásoby, průběžně testy na probranou látku. 

P Žahavci, ploštěnci, hlísti. Průběžně testy. 

F V dubnu pokračujeme další fyz. veličinou - Sílou. Dále Gravitační síla, Magnetická síla. Úterý od 
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14hod možnost doučování či opravných testů. 

Z Pedosféra, vegetační pásy. Průběžně testy. 

D 
Starověké Řecko – městské státy Athény, Sparta, řecko-perské války, důsledky válek, 

peloponéská válka, Alexandr Makedonský. Kontrolní test 3. čtvrtletí (termín bude upřesněn v 

Edookitu). Zhodnocení práce za 3. čtvrtletí. 

Inf Dokončení aktivity „Prezentace na zvolené téma“. Termín odevzdání: 21. dubna 2019 
Vyhledávání na internetu, práce s ipady. 

Vv Naše téma je jaro. Budeme kreslit zvířata. Při příznivém počasí  se vypravíme ven. 

Vkz, 

Pkč 

VKZ: Civilizační choroby 
Pkč: Práce kolem školy, příprava na jaro, práce s hlínou a se dřevem, sázení. 

 POZNÁMKY

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit).  

 


