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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 6. C MĚSÍC: DUBEN 

INFORMACE PRO RODIČE 

18. 4. (Po)Projektový den: Umění primitivních lidí  
20. 4. Pedagogická rada za 3. čtvrtletí 
21. 4. Třídní schůzky 2. stupně 17:00 – 18:00 
2. 5. ZOO Praha 

 UČIVO

ČJ 

Mluvnice: zájmena a číslovky, čárka v souvětí, opakování pravopisu, 3čtvrtletní diktát a 
písemná práce 
Sloh: čtení s předvídáním: řízené psaní, popis a vypravování 
Literatura: žákovské referáty, čtení s porozuměním, čtenářské dílny, ústní lidová slovesnost: 
pověsti z Liberecka 

M Jednoduché rovnice (krokování, váhy), druhy trojúhelníků a velikosti úhlů. Čtvrtletní práce, 

průběžně testy. 

AJ 

Unit 5 - dokončení. Opakování stupňování přídavných jmen a čísel. Ustálená přirovnání- 
studený jako led... Kontrolní test za unit 5 v polovině dubna. 
Unit 6 - Entertainment. Druhy zábavy a kde a jak je provozujeme. Opakování budoucího času, 
tvoření zájmen, sloveso muset.  
Průběžné  testy na probírané učivo. (JP) 
Začneme unit 6 – Entertainment – going to, adjectives x adverbs, have to, making suggestions, 
slovní zásoba 6 lekce (PM) 

INF 
Průběžné vyhledávání na Internetu  
Tvorba prezentací na zvolené téma – práce s programem PowerPoint + Prezi 
Práce s portálem moodle.zslesni.cz 

P Měkkýši, Hlavonožci. Žákovské prezentace. Průběžně testy. 

D Starověké Řecko – městský stát Sparta, válečná střetnutí s Peršany, konflikt Athény vs. Sparta, 
ovládnutí Řecka Makedonií. Řecká kultura a vzdělanost. Hodnocení práce za 3. čtvrtletí. 

Z Vegetační pásy, zastoupení rostlin a zvířat ve světadílech. Lidé v ohrožení - prezentace podle 
výběru. Průběžně testy. 

FY 

V dubnu nás čeká Síla, stále budeme pracovat s hmotností a objemem (potřeba znát převody 
jednotek). Dále budeme probírat Elektrické a Magnetické pole. Průběžně budeme psát 
desetiminutové písemky, především z převodů jednotek, celou kapitolu vždy shrneme v 
písemné opakovací práci. Možnost oprav v pondělí a úterý od 14hod. 

VKZ Infekční choroby 
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ČVS 
Práce na vztazích v kolektivu, hodnoty, normy, pravidla, tresty. Spolupráce s Mgr. Petrem 
Šolcem (Ků) 
Státní symboly ČR; Státní svátky a významné dny ČR. 

 POZNÁMKY

 

 


