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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    66..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  lleeddeenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 9. 1. Bezpečně na internetu (preventivní program Maják) 

 25. 1. Pololetní pedagogická rada 

 28. – 30. 1. Projektové dny (Umění a kultura od pravěku do současnosti) 

 30. 1. Předávání pololetního vysvědčení (5. hodina) 

 31. 1. Ředitelské volno 

 1. 2. Pololetní prázdniny 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  

ČJ - Prověrka za 1. pololetí - Slovní druhy - určování. Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková, 

nepravidelné skloňování - oči, uši...  Určování mluvnických kategorií (pád, číslo, rod). Přídavná jména 

/HLAVNĚ!/ - jejich druhy, pravopis v jejich koncovkách. Pravopisná doplňovačka. Kontrolní diktát. Dílny 

čtení - rozvoj čtenářské gramotnosti. Popis pracovního postupu. 

MM  Zlomky. Krokování. Číselná osa. Úlohy na mříži. Váhy. Součinové čtverce a součtové trojúhelníky. 

AAJJ  

Gotteltová: V unit 3 se budeme učit minulý čas - otázku a zápor. Průběžně budeme opakovat slovíčka a 

přítomné časy z předchozích lekcí.  

Gabarová: Unit 3-Holidays- slovní zásoba-cestování a možné problémy, gramatika- minulý čas prostý-

pravidelná a nepravidelná slovesa. Projekt- My best(or last or dream) holiday. 

Pavelčáková: Mluvní cvičení na téma zvíře (žijící v přírodě). Unit 3 - Holidays. Opakování minulého času 

prostého a nepravidelných sloves. Průběžné testy na probranou látku.   

Sedlářová: V lednu probereme Unit 3. Začínáme minulý čas - nejdříve sloveso být, po něm následují 

pravidelná slovesa. Budeme se opět učit jeden příběh převyprávět nazpaměť a také nás čekají dva 

větší testy z gramatiky a slovní zásoby, ke konci měsíce také větší test poslechový. Téma lekce je 

cestování a prázdniny. 

PP  
Skupiny organismů – Mikroorganismy (houby). Pololetní test na tabletech – termín dle dohody. 

Průběžně testy. 

FF  
V lednu pokračujeme další fyz. veličinou -  Objemem. Ke konci měsíce budeme psát souhrnný test ze 

všech převodů jednotek. Průběžně budeme psát desetiminutové písemky, celou kapitolu vždy 

shrneme v písemné opakovací práci. Úterý od 14hod možnost doučování či opravných testů.     

ZZ  
Určování zeměpisné polohy (souřadnice). Práce s atlasem. Pololetní test na tabletech – termín dle 

dohody. Průběžně testy. 

DD  
Starověké státy - Mezopotámie, Egypt, Čína, Indie... dokončení /opakovací test/. Práce s historickou 

mapou, historickými dokumenty. 
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IInnff  
Úvod do programování – aplikace Playgrounds; Programování robotických koulí Sphero; Různé typy 

prezentačních programů – Prezi, Google prezentace, Keynote…; Jak vypadá dobrá prezentace; Jak se 

používají obrázky; Vyhledávání na internetu. 

VVvv  
V lednu budeme vytvářet koláže. Máte-li doma nepotřebný nástěnný kalendář z roku 2018 či let 

minulých, prosím, přibalte ho dětem v prvním a druhém lednovém týdnu do školy.  Děkuji. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit).  

 


