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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  6. A MĚSÍC: březen 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

 9. 3. – 13. 3. – jarní prázdniny 

 20. 3. – Ponožkový den (Den Downova syndromu) 

 20. 3. – florbalový turnaj pro žáky 2. Stupně 

 27. 3. – rodičovské suplování 

UČIVO 

ČJ 

Přídavná jména – skloňování, druhy, vzory, koncovky, zdvojené souhlásky, odvozování 
příponami, stupňování. Zájmena – druhy. Průběžné opakování pravopisu, probraných jevů, 
opakování psaní velkých písmen v názvech. Bajky, báje a mýty, pověsti, moderní pohádky. 
Vypravování – znaky, členění textu, jazykové prostředky, přímá řeč, vlastní tvorba. Čtenářská 
dílna – porozumění textu, čtení s předvídáním, párové čtení, podvojný deník. 

M 

V únoru pokračujeme podle učebnice, další nová prostředí jako Váhové rovnice, Mříž 3, 
Součinové čtverce. Stále chybí pomůcky – PROSÍM NOSIT: nůžky, lepidlo, rýsovací pomůcky. 
Úkolů na doma je minimum, nechte děti pracovat samotné. Možnost opravných testů či 
doučování každou středu od 14hod. 1 test týdně. 

AJ 

pí uč. Farská: Budeme pokračovat Unit 4 – ne/počitatelná podstatná jména, slovní zásoba – 
food, recipes. V průběhu měsíce menší testík z gramatiky/slovní zásoby. 
pí uč. Kuncová: Unit 4 – slovní zásoba – jídlo a stravování, gramatika – počitatelná a 
nepočitatelná podstatná jména, použití členů, vyjádření množství. Průběžné testy a zkoušení, 
unitový test. 
pí uč. Pavelčáková: Unit 4 – Food – dokončení - How much, how many, containers, articles, 
Britisch meals, Food around the world. Kontrolní test za unit koncem března. 

P 
Prvoci – způsob života, význam, parazitičtí prvoci – opakování. Žahavci – způsob života, výskyt, 
význam, sladkovodní a mořští – vybrané druhy, zajímavosti. Ploštěnci a hlísti – úvod. 

F 
V březnu nás čekají laboratorní práce z Teploty a kontrolní test. Po prázdninách začínáme 
Hustotu. Po celý rok možnost opravných testů a dobrovolné seminární práce, každá středa 
možnost doučování od 14 hod nebo opravných testů. 

Z Atmosféra a její složky. Pedosféra a její význam. Vegetační pásy. Průběžné testy. 

D 
Kréta. Minojská civilizace. Mykénské období. Homérské období. – OPAKOVACÍ TEST. Sparta. 
Athény. Práce s historickými dokumenty, historickou mapou. 

Inf 
Práce na projektu prezentace na zvolené téma. Práce s prezentačními programy – průběžná 
pomoc při tvorbě prezentace dle dohodnutých kritérií, vyhledávání na internetu.  
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Vkz 

Pkč 

Zdravý životní styl, zdravá strava, poruchy příjmu potravy, civilizační choroby, další nemoci. 
Zahradní práce na školním pozemku – příprava na novou sezónu. 

ČvS 
Náhradní rodinná péče, manželství. Průběžné testy. 
Práce s třídním kolektivem – hluk ve třídě, komunikace, přiznat chybu – pravidelná setkání s p. 
Šolcem.  

 POZNÁMKY

 

 


