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MMĚĚSSÍÍČČNNÍÍ  PPLLÁÁNN  

TTŘŘÍÍDDAA::    66..BB  MMĚĚSSÍÍCC::  řřííjjeenn  

IINNFFOORRMMAACCEE  PPRROO  RROODDIIČČEE  

 4. 10. Rodičovská kavárna „Biofeedback u nás ve škole“ (16.30, jazyková uč.) 

 11. – 12. 10. Ředitelské volno 

 29. – 30. 10. Podzimní prázdniny 

 31. 10. – 2. 11. Projektové dny 

UUČČIIVVOO  

ČČJJ  

Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková. Pravopis - zejména 

vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem, vzory podstatných jmen. Kontrolní 

diktát. Opakovací prověrka. Recitace uměleckého textu. Kratší slohové žánry (vzkaz, 

SMS...). Dílny čtení. 

MM  
Zlomky - úlohy. Desetinná čísla - zápis, jednoduché operace. Mince - úlohy. Algebrogramy. 

Krychlová tělesa. 

AAJJ  

Pavelčáková: Unit 1 - dokončení - řadové číslovky, měsíce, volný čas, domácí práce. 

Průběžné testy na procvičené učivo a slovní zásobu, kontrolní test na konci lekce - 

pravděpodobně koncem října.  

Gotteltová: Dokončíme Unit 1, trénujeme přítomný čas prostý. V Unit 2 si budeme 

opakovat přítomný čas průběhový. Průběžně testujeme slovíčka a slovní 

spojení. 

Machartová: Unit 1 - present simple revision, ordinal numbers, adverbs of frequency, daily 

routine. Průběžné testy, unit 1 test. 

IInnff  

Aktivita „Místa ČR“; Google Apps – google drive, gmail; Základní seznámení s ipady – 

základní ovládání; Seznámení s klávesnicí - procvičování - printscreen aj. ; Klávesové 

zkratky - kopírovat, vložit, vyjmout, zavináč aj. ; Složka - vysvětlení pojmu - tvorba vlastní 

struktury složek (využití + aplikace). ; Soubor - vysvětlení pojmu - tvorba vlastních souborů, 

práce s programy Malování; Software, Hardware; Vyhledávání na internetu. 

PP  
Vznik života na Zemi. Projevy a podmínky života. Přizpůsobení se organismů prostředí. 

Vztahy mezi organismy. Průběžně testy. 

FF  

V měsíci říjnu začneme probírat první fyzikální veličinu - délku. Čeká nás na začátku 

měsíce kontrolní práce z vlastností těles a látek. Průběžně budeme psát desetiminutové 

písemky, celou kapitolu vždy shrneme v písemné opakovací práci. Úterý od 14 hodin 

možnost doučování či opravných testů.   



 

 

Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 46001, Liberec 1 
tel./fax:482710670, e-mail: info@zslesni.cz 

  

 

 

VVvv  

Budeme se věnovat umění starého Egypta a Mayům. Dále tomu, co se aktuálně děje 

kolem nás - výročí vzniku republiky a krásám podzimu. Budeme potřebovat: vodovky, 

tempery, 2 štětce, voskovky, hadřík, nádobu na vodu, paletu, igelit na lavici - to vše v 

kufříku nebo plastové krabici. 

VVkkzz//PPkkčč  
Vkz: Zdraví duševní a sociální, režim dne, zdravá strava 

Pkč: Práce na pozemku, příprava na zimu a práce kolem školy 

ZZ  Vesmírná tělesa. Planeta Země. Průběžně testy. 

DD  
Historické prameny, práce na časové přímce. Lovci a sběrači v době kamenné (opakovací 

test). První zemědělci. 

ČČvvss  Pravidla třídy. Rodina – význam, členové, rodokmen. 

PPOOZZNNÁÁMMKKYY 

 Sledujte klasifikaci v elektronické třídní knize (Edookit).  

 Během měsíce října se bude vybírat příspěvek na SRPDŠ (300/500 Kč). 

 


