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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  6.B MĚSÍC: Říjen 

INFORMACE PRO RODIČE 

5.10. – Výbor SRPŠ od 17.00 

17.10. Projektový den 

26.10. – 27.10. Podzimní prázdniny 

29.10. -  31.10.  Výjezd školního parlamentu 

 

 

UČIVO 

ČJ 

 Diktát. Pravopis – průběžně (hlavně vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, 
shoda podmětu s přísudkem, postupně velká písmena), dopis osobní, úřední. 
Recitace. Dílny čtení, dobrovolné úkoly. 
 

M 
Zlomky - úvod, používání při řešení úloh. Desetinná čísla - pojmy, užití v praxi, 
znázornění na číselné ose, porovnávání, používání při řešení úloh. Krychlová tělesa - 
stavby, plány. Úlohy s mincemi. 

AJ 

Unit 1 – dokončení.Opakování přítomných časů. Řadové číslovky a měsíce.Slovní 
zásoba – domácí práce. Průběžné testy na probíranou látku. Kontrolní test na konci 
unitu. 
  

Př 

 
 Planeta Země. Podmínky a vznik života na Zemi. Průběžně testy. 
 
 
  

F 

V měsíci říjnu doprobereme co je těleso a látka. Završíme v prvním týdnu kontrolní 
prací. Dále nás čeká Délka a první převody jednotek. Průběžně budeme psát 
desetiminutové písemky, celou kapitolu vždy shrneme v písemné opakovací práci. 
Možnost opravných písemek, vždy úterý či středa od 14hod, po domluvě. 

ČVS 
 
 Vztahy v rodině a tvorba rodokmenu. 
 

Z Země - pohyby a jejich projevy. Zeměpisná síť. Průběžně testy, práce s atlasem. 
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D 

 
Vývojové typy člověka, změny ve stavbě těla v souvislosti s rozvojem myšlení a 
dovedností, životní podmínky v pravěku, vývoj způsobu obživy, bydlení, výroby, změny 
ve společenském uspořádání. Seznámení s dějepisnou mapou – souvislosti přírodních 
podmínek s rozšířením lidstva v Africe, Evropě a Asii. Periodizace pravěku – doba 
kamenná, bronzová, železná. 
 

VKZ Režim dne. Zdravý životní styl. Zdravá výživa. 

Inf 

Aktivita „Místa ČR“ 
Google Apps – google drive, gmail 
Základní seznámení s ipady – základní ovládání 
Seznámení s klávesnicí - procvičování - printscreen aj. 
Klávesové zkratky - kopírovat, vložit, vyjmout, zavináč aj. 
Složka - vysvětlení pojmu - tvorba vlastní struktury složek (využití + aplikace). 
Soubor - vysvětlení pojmu - tvorba vlastních souborů, práce s programy Malování 
Software, Hardware 
Vyhledávání na internetu. 
  
 

 POZNÁMKY

 Sledujte prosím klasifikaci v elektronickém systému Bakaláři 

 


