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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    66..AA  MMĚĚSSÍÍCC::  ččeerrvveenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 4. 6. – Jarmark na téma sport 

 17. 6. – Maják (závislostní chování, 8.00 – 10.00) 

 17. – 18. 6. Přespání ve škole 

 Do 19. 6. doplatit zbytek částky za outdoorový pobyt (600 Kč) 

 21. – 24. 6. – Outdoorový pobyt na Malé Skále 

 24. 6. – Závěrečná pedagogická rada (uzavření známek) 

 Do konce školního roku zaplatit příspěvek 400 Kč na SRPDŠ 

 30. 6. Předávání vysvědčení 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  Skladba - opakování. Prezentace přečtených knih. Vypravování - dokončení. 

MM  Osová souměrnost a její využití. Závěrečná písemná práce. 

AAJJ  

Gotteltová: Dokončíme Unit 6 a budeme opakovat slovní zásobu, slovesa, psát kontrolní testy. 

Machartová  Začínáme poslední Unit 6_Entertainmnet 

 Irregular verbs revision; Be going to, have to; eTwinning competition 

 Prosím o pečlivé nastudování slovní zásoby U6, Čeká nás celkové opakování a začleníme Tablety do výuky 

aj pro hravější formu 

Kromě nové látky počítejte i s průběžnými kontrolními testy zaměřenými na jednotlivé oblasti jazyka (reading, 

listening, speaking, writing). 

PP  Skupiny organismů (kroužkovci, korýši, hmyz – žákovské prezentace). Pololetní test v úterý 9.6. 

FF  
V červnu nás čeká poslední látka a to elektrické obvody. Opět si napíšeme malé desetiminutovky a na závěr 

kontrolní písemnou práci z el. obvodu. V polovině června nás čeká souhrnný test na převod již 

probraných  jednotek. Možnost dojít na opravné písemky (pondělí, úterý). 

IInnff  
Průběžné vyhledávání na Internetu; Práce s portálem Prezi; Zavedení školního mailu – google apps + google drive 

žáků; Tvorba prezentací na zvolené téma – práce s programem PowerPoint + Prezi 

ZZ  Lidé v ohrožení – přírodní katastrofy. Lidské rasy, náboženství; Shrnutí učiva. Pololetní test 11. 6.  

DD  Starověký Řím - žákovské prezentace. Shrnutí učiva. 

ČČvvss  Soužití lidí (rodina, třída, společnost); Příprava a hodnocení projektových dnů. Aktivity podporující třídní kolektiv. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize.  

 


