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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 6. C MĚSÍC: LISTOPAD 

INFORMACE PRO RODIČE 

17. 11. státní svátek 
20. 11. Projektový den: Pravěké muzeum 
23. 11. čtvrtletní pedagogická rada 
24. 11. Čtenářská kavárna pro rodiče 

 UČIVO

ČJ 

Mluvnice: Písemné opakování podstatných jmen abstraktních, konkrétních; hromadných, 
pomnožných a látkových. Podstatná jména vlastní a obecná: psaní velkých písmen. Opakování 
pravopisu, čtvrtletní diktát a čtvrtletní písemná práce 
Sloh: Vypravování a popis děje 
Literatura: : Čtenářské dílny, práce s textem: rozvoj čtenářské gramotnosti, četba ukázek 
z čítanky, žákovské referáty, recitace 

M Geometrické obrazce, desetinná čísla, součtové trojúhelníky. Čtvrtletní práce. 

AJ 

Unit 2 - Animals. Opakování přítomných časů a zájmen, sloveso muset. Čtení textů a 
poslechová cvičení, rozšiřování a procvičování slovní zásoby (JP) 
V Unit 2 se budeme učit o zvířatech, v gramatice se procvičuje přítomný čas prostý a 
průběhový (SG) 

INF 

Word – záhlaví a zápatí, práce s obrázkem – efekty, oříznutí apod. 
Průběžné vyhledávání na Internetu – práce s Google Maps 
Aktivita – Deset divů světa 
Teoretické pojmy, operační systém. První teoretický test 
Práce s portálem moodle.zslesni.cz 
Práce s tablety 

P Buňka základní stavební jednotka organismů; Jednoduché organismy (viry, bakterie); průběžně 
testy 

D 

Jak se žilo v pravěku – tvorba myšlenkové mapy, souhrnný test (váha 5, termín bude 
upřesněn). V pátek 20. 11. projektový den s názvem Pravěké muzeum – nutno předem zajistit 
materiál a pomůcky na výrobu „pravěkých exponátů“. Informace k projektovému dni žáci 
dostanou na hodině dějepisu. Starověk – základní charakteristika, nejstarší státy 
(Mezopotámie, Egypt) 

Z Roční období a časová pásma. Mapy, jejich druhy a užití. Test ke shrnutí tématu 

FY 
V listopadu dokončíme Délku (převody jednotek, měření) a začneme se zabývat hmotností a 
objemem. Čekají nás laboratorní práce. Průběžně budeme psát desetiminutové písemky (vždy 
po probrané kapitole, cca 1 týdně), celou kapitolu vždy shrneme v písemné opakovací práci 
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VKZ 

Odpovědnost za vlastní zdraví, zdravý životní způsob života a styl  

Výživa a stravovací návyky 

Obezita, BMI index 
Potravinová pyramida 

 

ČVS Práce na vztazích v kolektivu, hodnoty, normy (Ků) 
Domov a rodina; Tvorba rodokmenu (Bart) 

 POZNÁMKY

 

 


