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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    66..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  lliissttooppaadd  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

• 14. – 16. 11. – Projektové dny 

• od 14. 11.  – termíny triád (viz objednávky na webu třídy) 

• 16. 11. – Čtvrtletní pedagogická rada 

• 17. 11. Státní svátek 

• 18. 11. Ředitelské volno 

• 1. 12. Adventní trhy (15.00 – 18.00) 

UUČČIIVVOO  

ČČjj  

Mluvnice: písemná práce na téma: rozlišování slovních druhů, koncovky podstatných jmen podle vzorů, 

určení rodu, pádu, čísla a vzoru podstatných jmen, podstatná jména abstraktní a konkrétní, podst. jm. 

hromadná, látková a pomnožná; pravopis 

Sloh: vypravování vs. popis, mluvní a písemná cvičení; Literatura: dílny čtení 

MM  Čtvrtletní práce. Krokování, jednoduché rovnice. Parkety, sousedé, zlomky. 

AAjj  

V listopadu dokončíme první lekci a napíšeme kontrolní test. Ve druhé lekci  se budeme věnovat 

zvířatům. Zopakujeme  slovní zásobu z minulých let a přidáme novou, přečteme si  o výletě na farmu ,o 

modelu dinosaura, o surikatách a o kuřeti Chicken Licken i o zvířatech ve velké Británii.  Také budeme 

opakovat přítomné časy. Průběžně budeme psát kontrolní testy. 

FFyy  
Fyzikální veličiny a jejich měření. Popis měřidla (měřicí rozsah, hodnota jednoho dílku a odchylka 

měření). Délka a její měření. Průměrná délka. Historické jednotky délky. Hmotnost a její jednotky. 

PPřř  Sinice, řasy - výskyt, význam. Houby - znaky, význam, pravidla sběru, vybrané druhy, zajímavosti.  

ZZee  Planeta Země (rozměry, tvar, pohyby). Zeměpisná poloha (rovnoběžky, poledníky). Průběžně testy. 

DD  
Vývojové typy člověka, základní charakteristika pravěkého způsobu života. Vliv používání kovů na změny 

ve společnosti. Pravěká naleziště na našem území. Vznik zemědělství a prvních civilizací (Mezopotámie, 

Egypt). 

IInnff  
Programování v prostředí Scratch – jednotlivé úlohy; Práce s daty - šifrování a přenos dat; Teorie 

operační systém, základní názvosloví a porozumění pojmům 

VVkkzz  Složky stravy - sacharidy, tuky, proteiny. 

PPkkčč  Práce na pozemku a kolem školy, zazimování. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 
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• Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit).  

• Číslo třídního účtu: 2701806436/2010 

 


