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MĚSÍČNÍ PLÁN 

TŘÍDA: 6. C MĚSÍC: Prosinec 

INFORMACE PRO RODIČE 

3. 12. Adventní trhy 15.00 – 18.00 
18. 12. Poslední školní den 2015 

 UČIVO

ČJ 

Mluvnice: dokončení tvarosloví vlastních jmen (např. psaní velkých písmen), pravopis; 
Sloh: vypravování, popis děje; 
Literatura: referáty, recitace, čtenářské dílny, četba vlastních knih a předložených ukázek 
(pohádky, pověsti). 

M Krokování - práce s číselnou osou, rovnice. Logické úlohy na sčítání a odčítání. 

AJ 

Holidays. Opakování minulého času prostého slovesa být a ostatních sloves. Dovolená, 
cestování a problémy spojené s dovolenou, způsoby dopravy, nepravidelná slovesa. Průběžné 
testy. (JP) 
Dokončíme Unit 2 /přítomný čas prostý a průběhový/, napíšeme test za lekcí, stále trénujeme 
slovíčka. V Unit 3 se začneme učit minulý čas slovesa „to be“. (SG) 
Unit test 2, začneme Unit 3_Holidays! Slovní zásoba třetí lekce, průběžné testíčky. Téma 
Vánoc. (PM) 

INF 

Textový procesor (Word)  – odrážky a číslování, oříznutí apod.; 
Práce s tablety - vyhledávání na Internetu – práce s Google Maps; 
Teoretické pojmy, operační systém, ukázky operačních systémů. První teoretický test; 
Práce s portálem moodle.zslesni.cz. 

P Jednoduché organismy (houby, sinice, řasy); průběžně testy. 

D Co víme o pravěku – shrnutí základních pojmů. Starověk – úvod, základní rysy nejstarších 
států. Starověká Mezopotámie, Starověký Egypt. Práce s dějepisným atlasem. 

Z Mapa - vznik, druhy, orientace. Práce s mapou a její součásti, měřítko. Tvorba vlastní mapy. 

FY 
V prosinci dokončíme Hmotnost (převody jednotek, vážení), budeme dělat laboratorní práce a 
začneme se zabývat objemem. Průběžně budeme psát desetiminutové písemky, především z 
převodů jednotek, celou kapitolu vždy shrneme v písemné opakovací práci. 

VKZ VKZ- puberta a dospívání. 

ČVS Práce na vztazích v kolektivu, hodnoty, normy, pravidla, trest. (Ků) 
Manželství; Způsoby náhradní rodinné výchovy. (Bart) 

 POZNÁMKY
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Spaní ve škole plánované na 17. 12. se z technických důvodů ruší. Přesunujeme je na měsíce březen i duben. 
I v měsíci prosinci bude probíhat spolupráce naší třídy s Mgr. Petrem Šolcem, kdy budeme i nadále pracovat na 
zlepšení vztahů uvnitř třídy. 

 


