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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 

6.A 
MĚSÍC: leden 

INFORMACE PRO RODIČE 

3.1. začátek výuky 
8.1. Maják-program Čas změny 
25.1. pololetní pedagogická rada 
28.-30.1. projektové dny 
30.1. předání vysvědčení za 1. pololetí 
31.1. ředitelské volno 
1.2. pololetní prázdniny 
 

UČIVO 

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. 
 

M Zlomky, mříž (čtvercová síť), pavučiny, autobus. Test - stovková tabulka. 
Čtvrtletní práce. 

AJ 

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. 
V unit 3 se budeme učit minulý čas - otázku a zápor. Průběžně budeme opakovat 
slovíčka a přítomné časy z předchozích lekcí 

D 

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

P Houby. Řasy. Průběžně testy. Pololetní test na tabletech - termín bude upřesněn. 

Z 
Stavba země, přírodní sféry. Litosféra - vznik pohoří, pevnin, sopky. Průběžně 
testy. 
 

F 

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.     
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Inf 

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. 
 

POZNÁMKY 

Vv: 
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 

 


