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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA:  6.B MĚSÍC: LISTOPAD 

INFORMACE PRO RODIČE 

2.11. Projektový den – Pravěké muzeum 
24.11.- Čtvrtletní pedagogická rada 
30.11. Třídní schůzky od 17.00¨ 
7.12. Adventní trhy na Lesní 

UČIVO 

ČJ 
 Prověrka za 1. čtvrtletí. Kontrolnprocvičováni. Náí diktát. Pravopis - průběžně. Velká písmena. Vzory 
podstatných jmen - zvy částí těla - skloňování. Recitace - průběžně. 
 

M Egyptské dělení chlebů. Úlohy se dřívky. Šipkové grafy. Desetinná čísla. 

AJ 

Unit 2 – Animals. Hodiny – vyjadřování času. Přítomný čas průběhový. Otázky s tázacími zájmeny. 

Opakování zájmen. Sloveso muset v přítomném čase. Mluvní cvičení – Moje oblíbené zvíře. Průběžné 

testy na probírané učivo. Čtení s porozuměním. Opakování slovní zásoby.  

Př 
 Základ života – buňka. Skupiny organismů – viry, bakterie. Průběžně testy.. 
 

F 

V měsíci listopadu dokončíme délku, test kontrolní délka + test převody jednotek. Dále začneme 
hmotnost, práce s váhami a převody jednotek hmotnosti. 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 
 
 Tvorba rodokmenu. Státní správa a samospráva. Průběžně testy. 
 

Z  Zeměpisná poloha a čas na zeměkouli - testy. Mapy, jejich vznik, měřítko, druhy map.  

D 

 
2.11. projektový den na téma Pravěké muzeum. Vznik zemědělství, doba bronzová a doba železná. 
Pravěk v českých zemích, Keltové, Germáni, Slované. Podmínky vzniku a základní charakteristika 
nejstarších států. Čtvrtletní kontrolní test (termín bude upřesněn), zhodnocení práce za 1. čtvrtletí.  

VKZ  Zdraví, denní režim, volný čas, stres  

INF 

Aktivita „Místa ČR“ 
Praktický test v textovém editoru. 
Google Apps – google drive, gmail 
Složka - vysvětlení pojmu - tvorba vlastní struktury složek (využití + aplikace). 
Soubor - vysvětlení pojmu - tvorba vlastních souborů, práce s programy Malování 
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Software, Hardware 
Úvod od operačních systémů. 
Vyhledávání na internetu. 
 

 POZNÁMKY

 Sledujte prosím klasifikaci v elektronickém systému 

 


