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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    66..AA  MMĚĚSSÍÍCC::  řřííjjeenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 2. 10. Čas proměn (dívky ze 6. ročníku, 12.45) 

 8. 10. Zasedání výboru SRPDŠ (17.00 – 18.00, jazyková učebna) 

 20. – 22. 10. Harmonizační výjezd školního parlamentu (Bílý Potok) 

 23. 10. Projektový den (Sportovní den pro 1. ročníky) 

 27. – 29. 10. Podzimní prázdniny 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  
Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková. Pravopisné procvičování - průběžně. 
Práce s literárními ukázkami. Prezentace přečtené knihy, recitace. Kontrolní diktát. 

MM  
Počítání s desetinnými čísly. Průběžně testy. Užití desetinných čísel ve slovních úlohách. Geometrie - rovinné 
obrazce a základy rýsování. 

AAJJ  

Gotteltová: V Unit 1 se učíme řadové číslovky, přítomný čas prostý a průběhový. Průběžně testujeme slovní 
zásobu z pracovního sešitu.  
Machartová: Opakování látky úvodní lekce a slovní zásoby. Začínáme Project 2_UNIT 1_ My Life!. Děti čeká 
opakování frází se slovesem „have got“, slovní zásoba týkající se vybavení dětského pokoje a kromě nové 
látky a slovíček o škole i průběžné kontrolní testy. 

PP  Rozmanitost přírody. Vztahy mezi organismy. Buňka – základní stavební a funkční jednotka. Průběžně testy. 

FF  
V říjnu se budeme zabývat fyzikálními veličinami. Budeme měřit a měřit a čekají nás laboratorní práce. První 
týden v říjnu nás čeká opakovací test k látce těleso a látka. Průběžně budeme psát desetiminutové písemky 
(vždy po probrané kapitole, cca 1 týdně), celou kapitolu vždy shrneme v písemné opakovací práci. 

IInnff  

Klávesové zkratky - kopírovat, vložit, vyjmout, zavináč aj.; Základní práce s operačním systémem Windows - 
práce s okny.; Seznámení s klávesnicí - procvičování - printscreen aj.; Složka - vysvětlení pojmu - tvorba vlastní 
struktury složek (využití + aplikace).; Soubor - vysvětlení pojmu - tvorba vlastních souborů, práce s programy 
Malování; Word – formátování odstavce, vkládání obrázků, formátování obrázků aj. 

ZZ  Zeměpisná poloha a její procvičení, práce s mapou. Pohyby Země a jejich projevy. Průběžně testy. 

DD  Doba kamenná, bronzová. Žákovské prezentace. Práce s historickou mapou, dokumenty. 

ČČvvss  Soužití lidí (rodina, třída, společnost); Aktivity podporující třídní kolektiv. 

VVkkzz  Zdraví - psychické, fyzické, zdravý způsob života. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize.  

 Během měsíce října se bude vybírat příspěvek na SRPDŠ (300 Kč). 

 


