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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  6. C MĚSÍC: květen 

TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

 1. 5. státní svátek 

 2. 5. Interaktivní přednáška „Návštěva potmě“ (4. - 5. vyučovací hodina) 

 2. 5. od 18:00 pro zájemce charitativní koncert pro Světlušku – kino Varšava 

 6. + 7. 5. ředitelské volno 

 8. 5. státní svátek 

 11. 5. mimoškolní akce pro zájemce (děti i rodiče) – „Tajný výlet“ s tř. uč. 

 15. 5. preventivní program Maják: „Sranda nebo ubližování“ (1. - 3. vyučovací hodina) 

 21. 5. Naivní divadlo „Řekl bych nějakej vtip…“ (vstupné bude hrazeno z třídního 

fondu) 

 24. – 25. 5. volby do evropského parlamentu 

 30. 5. Jarmark – téma „Filmy a filmové pohádky“, odpoledne koncert s kapelou 

„Každej pes, jiná ves…“ 

UČIVO 

ČJ 
Věta, souvětí. Přívlastek, předmět. Pravopis - průběžně. Literatura - recitace, čtení s 

porozuměním - okruh Člověk a příroda. Dílny čtení. Užití metod kritického myšlení - pracovní 

listy. Vypravování tak, aby bylo zajímavé. 

M Zlomky a jejich porovnávání, znázorňování. Úhel a části úhlu. Desetinná čísla. Průběžně testy. 

AJ 

Pí uč. Gotteltová: V unit 5 dokončíme stupňování, napíšeme testy, v další části se budeme učit 
příslovce. Opakujeme sovíčka a nepravidelná slovesa. 
Pí uč. Pavelčáková: Unit 5 - dokončení. Kontrolní test. Unit 6 - Entertainment. Volný čas + 
aktivity. Tvoření příslovcí. Sloveso muset - must / have to. Průběžně testy. 
Pí uč. Farská: Na začátku měsíce menší test z probírané gramatiky (stupňování přídavných 
jmen), poté unitový test. U6 1. grammar - budoucí čas ‘going to’, 2. vocabulary - filmové žánry, 
příslovce 
Pí uč. Sedlářová: Dokončíme Unit 5. Probereme pravidla stupňování přídavných jmen. Žáci 
budou umět porovnat různé věci.  Budeme číst články o Velké Británii a USA. Poslechneme si 
písničky od skupiny Queen. Procvičování provedeme na I-Padu. Na konci měsíce bude test z 
poslechu, porozumění čteného textu, slovní zásoby a gramatiky. Sledujte, prosím, domácí úkoly 
v Edookitu. 
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P Měkkýši, hmyz. Průběžně testy. 

F 
V květnu pokračujeme další fyz. veličinou -  Magnetismem. Dále Elektrická síla. A to je letos 

vše. Čekají nás 2 malé testy a 2 kontrolní testy. Úterý od 14hod možnost doučování či 

opravných testů. 

Z Vegetační pásy – využití návštěv ZOO.  Přírodní katastrofy.  Průběžně testy. 

D 
Starověké Řecko – Řecko -perské války, důsledky válek, peloponéská válka, Alexandr 

Makedonský, řecká kultura. Kontrolní test starověké Řecko (termín bude upřesněn v Edookitu). 

Starověký Řím – zeměpisná poloha, přírodní podmínky, osídlení, boj o ovládnutí Středomoří. 

Inf Dokončení aktivity „Prezentace na zvolené téma“. Termín odevzdání: 5. května 2019 
Teoretický test ze základních pojmů. Tvorba vlastních webových stránek. 

Vv Vyzkoušíme si nepravou grafiku, pozitiv a negativ v malbě. 

Vkz, 

Pkč 

Infekční choroby. 

Práce kolem školy, úprava terénu, práce s hlínou, setí, péče o zeleninu a stromky, péče o 

projekty na pozemku. 

 POZNÁMKY

 Do konce května prosím o zaplacení 1300,- Kč - harmonizační pobyt 

v září (chata Spojařka, Horní Podluží – plná penze, ubytování doprava) + 

výtvarné potřeby pro 7. ročník  

 


