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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  6. A MĚSÍC: prosinec 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

 2. 12. – Sběr hraček pro Adru (Giving Tuesday) – 7:30 – 8:30 

 4. 12. – Jednání zástupců SRPDŠ (17 – 19 h) 

 5. 12. – Vyhlášení soutěže tříd – Vánoční úklid a výzdoba (8 – 9 h) 

 5. 12. – Okresní finále florbalové soutěže – chlapci (8 – 15 h) 

 6. 12. – Krajské setkání školních parlamentů (9 – 13h) 

 6. 12. – Okresní finále florbalové soutěže – dívky (9 – 14h) 

 13. 12. – Vánoční florbalový turnaj (Home Credit Arena) – vybraní žáci (8 – 14h) 

 18. 12. – Vánoční koncert Lesněnky a Mravenečci (18 – 19h) 

 21. 12. – 5. 1. 2020 – Vánoční prázdniny 

 6. 1. 2020 – První školní den v novém roce  

 

 Přeji všem dětem a jejich rodičům krásné prožití adventního času, vánočních svátů a 
mnoho štěstí a zdraví do nového roku. 

UČIVO 

ČJ 

Podstatná jména – skloňování (rod ženský, střední), rozbor stavby slova. Průběžné opakování 
pravopisu (vyjmenovaná slova, koncovky, předpony, bě/bje, pě, vě/vje), testy. Žánry lidové 
slovesnosti (přísloví, rčení, pranostika), vánoční tradice. Jednoduché komunikační žánry – 
dopis, zpráva, oznámení. Čtenářská dílna – porozumění textu (hlavní myšlenka, postavy, 
převyprávění).        

M 

V listopadu pokračujeme podle učebnice, další nová prostředí jako Krychlová tělesa, Parkety, 
opět Zlomky – rozšiřujeme (potřeba znát, co jsme již probrali). 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: Dokončíme U2 (přítomné časy + MUST). Děti si opět vyzkouší mluvit na dané 
téma (Animals in Britain). V průběhu měsíce menší testík z gramatiky/slovní zásoby. Nějaký čas 
věnujeme i tématu Christmas. 
pí uč. Kuncová: Dokončení Unit 2 – Animals, slovní zásoba – divoká a domácí zvířata, gramatika 
– přítomný čas průběhový, sloveso „must“. Popis vybraného zvířete – projekt. Menší testy a 
zkoušení v průběhu lekce. Vánoce – slovní zásoba, písničky. 
pí uč. Pavelčáková: Unit 2 – Zvířata - dokončení. Opakování přítomných časů a zájmen. 
Kontrolní test za unit, test na poslech a čtení s porozuměním. Vánoční aktivity a slovní zásoba. 
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P 
Viry a bakterie - význam, očkování, prevence. Jednobuněčné organismy (sinice, řasy, houby) - 

výskyt, význam.  

F 

V prosinci se budeme zabývat Hmotností a Objemem, přibudou další převody jednotek, 
potřeba důsledně opakovat. Budeme pracovat s vahami, čekají nás laboratorní práce a 
kontrolka z Hmotnosti. Po celý rok možnost opravných testů a dobrovolné seminární práce, 
každá středa možnost doučování od 14 hod nebo opravných testů. 

Z Mapa a její použití, tvorba vlastní mapy (test). Azimut, orientace podle mapy. Složení  Země. 

D Mezopotámie. Kultura a Mezopotámie (opakovací test). Práce s historickými ukázkami, mapou. 

Inf 
Editace textu v textovém editoru – první praktický test. Práce na aktivitě Nové divy světa. Práce 
na ipadech – tvorba koláží, sdílení. 

Vkz 

Pkč 

Vysvětlení pojmu zdraví, denní režim. Aktivní a pasivní odpočinek, relaxace. Potřeby, respekt 
k druhým. 
Zahradní práce na školním pozemku a kolem školy. Výroba různých předmětů z přírodních 
materiálů. 

ČvS Státní symboly. Národ, vlast, vlastenectví. Průběžné testy. 

 POZNÁMKY

 

 


