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                           MĚSÍČNÍ PLÁN 

10.3. – 12.3.     Soustředění Lesněnek na Bílé Vráně v Bedřichově  

                         (čt 15:30 – so 13:00)  

17.3.                 Preventivní přednáška Policie ČR – Trestní odpovědnost  

mladistvých 

18.3.                 Preventivní přednáška Policie ČR – Kyberšikana  

23.3.                 Projektový den – ZOO Žitava (pasy!) 

24.3.-28.3.        Velikonoční prázdniny 

30.3                  Rodičovská kavárna – Informační technologie 

TŘÍDA:  VI.B MĚSÍC:       Březen 

ČJ 
Diktát. Pravopis - průběžně. Opakovací test - zájmena. Číslovky. Slovesa. Prověrka za 3. čtvrtletí. 

Prezentace přečtených knih, recitace. Dílny čtení, čtení s porozuměním. 

M 
Úlohy na mříži. Úlohy s dřívky. Stovková tabulka. Pavučiny. Osová souměrnost. Úlohy s desetinnými 

čísly a zlomky. 

AJ 

p.uč. Gotteltová 

Dokončíme Unit 4 – jídlo, zvládneme používání otázek How much/many, dále výrazy a little/a few. 

Průběžně testujeme slovíčka a opakujeme nepravidelná slovesa. 

p.uč. Machartová 

 Začínáme unit 5 

 Naučit slovní zásobu u5 

 Stupňování přídavných jmen 

 Přirovnávání 

 Opakování, procvičování sdělování osobních informací a základní slovní okruhy 

 Průběžná opakování a testy 

D 

Starověké Řecko – zeměpisná poloha, přírodní podmínky, řecká mytologie – mýty a skutečnost, 

minojská kultura na Krétě, stěhování řeckých kmenů, život v městských státech, řecká kolonizace. 

Práce s obrazovými, textovými materiály a dějepisnou mapou. 

Inf 

 Práce s tablety - vyhledávání na Internetu – práce s Google Maps, Google Earth a dalšími 
aplikacemi, QR kódy, Socrative atd.. 

 Tvorba prezentací – úvod, jak poznáme dobrou a špatnou prezentaci, tipy, triky 

 Zahájení práce na projektu – Prezentace na zvolené téma 

 Práce s portálem moodle.zslesni.cz 
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F 
V březnu nás čeká Hustota, budeme pracovat s hmotností a objemem (potřeba znát převody 
jednotek). Průběžně budeme psát desetiminutové písemky, především z převodů jednotek, celou 
kapitolu vždy shrneme v písemné opakovací práci. Možnost oprav v pondělí a úterý od 14hod. 

Z 
Podnebí a počasí, podnebné pásy. Pedosféra a její význam, práce s atlasem. Úvod k bisféře. Průběžně 

testy. 

P 
Žahavci, ploštěnci, hlísti. Průběžně testy. 


