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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  6. A MĚSÍC: únor 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY A INFORMACE PRO RODIČE 

 4. 2. – Školní kolo recitační soutěže (14 – 16 h) 

 14. 2. – Futsalový turnaj – 2. stupeň (vybraní žáci) 

UČIVO 

ČJ 

Přídavná jména – skloňování, druhy, vzory, koncovky, zdvojené souhlásky, odvozování 
příponami, stupňování. 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. 

M 

V únoru pokračujeme podle učebnice, další nová prostředí jako Autobus, Rovnice. Nyní 
pracujeme na prostředí Mříž (NUTNÉ 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 3 – minulý čas, především nepravidelná slovesa, slovní 
zásoba - travelling, transport. V průběhu měsíce menší testík z gramatiky/slovní zásoby. 
pí uč. Kuncová: Dokončení Unit 3 – slovní zásoba – cestování, gramatika – minulý čas prostý, 
pravidelná a nepravidelná slovesa. Unit 3 – test. Unit 4 slovní zásoba – jídlo a stravování, 
gramatika – počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, použití členů, vyjádření množství. 
pí uč. Pavelčáková: Unit 3 – dokončení. Kontrolní test bude v prvním únorovém týdnu. Unit 4 – 
Food. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Opakování přítomných časů. Používání 
some a any, otázky se slovy how much a how many. Průběžné testy na probranou látku. 

P 
Houby – kvasinky, plísně, houby s plodnicí – druhy, význam, zajímavosti. Laboratorní práce – 
pozorování kvasinek pod mikroskopem. Prvoci, žahavci – popis, výskyt, význam, zajímavosti. 

F 

V únoru dokončíme Objem, čekají nás laboratorní práce s odměrnými válci, přibudou další 
převody jednotek, potřeba důsledně opakovat. Začátkem února malý test Objem, poté 
kontrolní test. Po celý rok možnost opravných testů a dobrovolné seminární práce, každá 
středa možnost doučování od 14 hod nebo opravných testů. 

Z Vznik ostrovů, hydrosféra, atmosféra. Průběžné testy. 

D 
Indie, Čína – opakovací test. Starověké Řecko – nejstarší osídlení egejské oblasti. Kréta, 
minojská civilizace. Práce s dokumenty. 

Inf 
Práce na aktivitě Nové divy světa – prezentace výstupu před třídou. Úvod k prezentačním 
programům – jaké známe a jak vypadá dobrá prezentace. 

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

ČvS Administrativní dělení ČR (kraje ČR). Liberecko. Průběžné testy. 

 POZNÁMKY

 

 


