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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 6. C MĚSÍC: Únor 

INFORMACE PRO RODIČE 

8. – 12. 2. Jarní prázdniny 
16. 2. Projektový den Pohádkový les: šesťáci hrají divadlo pro 1. třídu 
17. 2. 13:30 Recitační soutěž: školní kolo 

 UČIVO

ČJ 
Mluvnice: Stupňování přídavných jmen, zájmena, pravopis 
Sloh: popis, rozvíjení vyjadřovacích schopností ve vypravování 
Literatura: Referáty, čtenářské dílny; pověst a pohádka 

M Sousedé, písemné násobení, úlohy na mříži. Opakování zlomků a počítání s desetinnými čísly. 

AJ 

Unit 4 - Food. Jídlo a pítí - opakování slovní zásoby. Some, any, how much, how many. 
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Určitý a neurčitý člen.Kontrolní testy. (JP) 
Dokončíme unit 3 – minulý čas /otázka, zápor/, stále trénujeme tvary  nepravidelných sloves, 
průběžně píšeme opakování. V unit 4 se budeme učit o jídle.(SG) 
Dokončujeme Unit 3, čeká nás UNIT 3 test. Začneme unit 4 Food. Prosím naučit se slovní 
zásobu čtvrté lekce a seznam nepravidelných sloves – postupně najedeme na druhý sloupec. 
Děti čekají průběžné testy. (PM) 

INF 

Textový processor (Word)  – souhrnný test. 
Práce s tablety - vyhledávání na Internetu – práce s Google Maps a dalšími aplikacemi. 
Teoretické pojmy – vir, antivir. 
Práce s portálem moodle.zslesni.cz 

P Prvoci, žahavci; průběžně testy. 

D Starověká Indie, starověká Čína. Kontrolní test nejstarší státy – Mezopotámie, Egypt, Indie, 
Čína (termín bude upřesněn). 

Z Přírodní sféry (atmosféra, hydrosféra, pedosféra). Test na litosféru 1. týden v únoru. 

FY 

V únoru začneme probírat Teplotu, budeme dělat laboratorní práce a naučíme se pracovat s 
laboratorními teploměry. Na jarní prázdniny je připravena seminární práce na měření teploty. 
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 

ČVS 
Práce na vztazích v kolektivu, hodnoty, normy, pravidla, tresty. Spolupráce s Mgr. Petrem 
Šolcem (Ků) 
Čvs – Správní dělení ČR. Prezentace – Naše město. 
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