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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  6. C MĚSÍC: červen 

TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

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

„Každej pes, jiná ves…“ 

 8. – 16. 6. fakultativní zájezd do Švédska (přihlášení žáci) 

 18. 6. preventivní program Maják – „Čas změny“ – 1. – 3. vyuč. hodina 

 21. 6. pedagogická rada 

 24. – 26. 6. pobyt v přírodě – Chřibská 

 27. 6. třídnické práce 

 28. 6. předávání vysvědčení 

 29. 6. – 1. 9. hlavní prázdniny, nový školní rok začíná v pondělí 2. 9.  

UČIVO 

ČJ Prověrka za 2. pololetí. Kontrolní diktát. Dílny čtení. Rozvíjející větné členy. 

M 
Druhy úhlů a trojúhelníků, desetinná čísla, rovnice. Závěrečná čtvrtletní práce. Vennovy 

diagramy. 

AJ 

Pí uč. Gotteltová: V unit 6 se učíme příslovce, budeme opakovat minulý čas, nepravidelná 
slovesa a slovíčka (stálý úkol). 
Pí uč. Pavelčáková: Unit 6 - dokončení. Kontrolní test za unit. Souhrnné opakování. 
Pí uč. Farská: Dokončíme poslední šestou lekci. Na začátku měsíce menší test z probírané 
gramatiky (have to, going to, adverbs), poté unitový test. Následně budeme opakovat látku z 
celého roku. 
Pí uč. Sedlářová: Dokončíme 6. lekci. Hlavní téma jsou filmy a zábava. Žáci by na konci lekce 
měli být schopni hovořit o svých oblíbených programech.  Z gramatiky přibude vazba I am 
going to. Opět nás čekají dva opakovací testy. 
 

P Měkkýši, hmyz. Průběžně testy. Pololetní test - termín bude upřesněn. 

F 
V červnu dokončíme poslední kapitolu Elektrická síla a její vlastnosti, a když zbude čas, tak si 

budeme hrát s elektrickým obvodem. Čeká nás jeden malý testík a jeden velký kontrolní na 

závěr. Možnost oprav do 11. 6. každé úterý. 

Z Lidé na Zemi (počet, lidské rasy, jazyky, osídlení, problémy). Průběžně testy. 
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D 
Starověký Řím – zeměpisná poloha, přírodní podmínky, osídlení, boj o ovládnutí Středomoří. 

Vzestup a zánik římské říše. Římská kultura. Závěrečné opakování a kontrolní test - termín bude 

upřesněn v Edookitu. Zhodnocení práce za 2. pololetí. 

Inf Tvorba vlastních webových stránek. 

Vv 
V měsíci červnu vyzkoušíme techniku, zvanou vosková rezerva. Při hezkém počasí půjdeme 
kreslit ven. 

Vkz, 

Pkč 

Herní závislost a její prevence. 

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

projekty na pozemku, výroba cedulek k rostlinám na pozemku. 

 POZNÁMKY

 Velmi děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu 

jarmarku. 

 Sledujte hodnocení v Edookitu.  

 


