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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  6.B MĚSÍC: Říjen 2019 

INFORMACE PRO RODIČE 

4.10. Rodičovská kavárna  "Biofeedback u nás ve škole"  

v 17.30  – viz stránky školy 

10.10 – 11.10.   Ředitelské volno  

29.10. – 30.10.  Podzimní prázdniny  

31.10. – 2.11.    Projektové dny      

 

 

UČIVO 

ČJ 

. 
 Tvarosloví - podstatná jména + přídavná jména-pravopisná cvičení - koncovky 
podstatných a přídavných jmen; literární žánry + literární žánry žákovských 
knih;zahajovací diktát - 3.10., zahajovací práce - 8.10. 

M Operace se zlomky - sčítání, odčítání, násobení a dělení v různých prostředích. 
Procenta - výpočty a použití v úlohách. Osová souměrnost. Práce s číselnou osou.  

AJ 
 Unit1 – dokončení, Průběžné testy na minulý čas a nepravidelná slovesa. Slovní  
zásoba – rodina a příbuzenské vztahy. Volný čas a aktivity. Kontrolní test za unit  
koncem října. 

Př 
 
 Paryby, Ryby. Průběžně testy. 
  

F  Pohyb a klid těles. Rychlost - odvození vztahu, výpočty. Rovnoměrný a nerovnoměrný 
pohyb.Sestrojování grafů závislosti dráhy na čase. 

ČVS Komunikace – druhy a význam.  
  

Z 
 
Pobřeží a povrch Afriky-slepá mapa. Přírodní poměry, suroviny. Obyvatelstvo Afriky. 
 

D 
Čas, historické prameny. Společnost raného středověku (opakovací test). Na troskách 
západořímské říše. Žákovské prezentace, práce s historickou mapou. 
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VKZ 
VKZ: Drogy a závislosti, měkké drogy 
Pkč: Práce na pozemku, příprava na zimu, sklizeň a práce kolem školy 
 

Inf 
 Pravidla prezentování – kritéria správné prezentace; prezentování svých prací před 
třídou (z minulého školního roku) – po celé 1. Pololetí. Základní seznámení s 
programem Excel, základní vzorce a výpočty. Průběžné vyhledávání a práce s 
internetem. 
Srovnávače cen – Heureka tad. Google Apps – Google Drive, Google Apps – Google 
Drive, Gmail, Práce s ipady 
 
Práce na pozemku, příprava na zimu, sklizeň a práce kolem školy. 

Pkč 

.  Vv

VV 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 

 

 


