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Měsíční plán: VI. C                                     Březen 2019 

Informace 
a termíny 

 4. – 8. 3. jarní prázdniny 

 25. - 29. 3. Mocca Yes Cup – florbalový turnaj 2. stupeň (vybraní žáci) 

 v průběhu března bude možné se přihlásit na konzultaci žák – rodič – třídní učitelka (tzv. 
triády), které proběhnou v polovině dubna, bude oznámeno mailem 

 29. 3. (4. - 5. vyučovací hodina) vzdělávací program v Galerii Lázně – „Tour de Lázně“ – 
20Kč,- (bude uhrazeno z třídního fondu) 
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 Slovesa - opakování, tvary oznamovacího, rozkazovacího, podmiňovacího způsobu. 
Pravopis, dílny čtení, recitace - průběžně. Kontrolní diktát. Prověrka - slovní druhy 
(podstatná jména, přídavná jména, zájmena,  číslovky, slovesa). Sloh - vypravování. 
Literatura - dobrodružné příběhy (čtení s porozuměním). 

 Úhly a trojúhelníky, základy rýsování. Váhy-rovnice. Součinové čtverce, zlomky. Průběžně 
testy. 
 

 Zadání projektu „Prezentace na zvolené téma“ – práce na projektu. Vyhledávání na 
internetu. 
 

 Starověké Řecko – zeměpisná poloha, přírodní podmínky, jídelníček starých Řeků, řecká 
mytologie, nejstarší městské státy – minojská civilizace, Athény, Sparta, velká řecká 
kolonizace, řecko-perské války 
 

 pí uč. Gotteltová - V unit 4 se budeme učit o jídle. Připravíme jednoduchý recept, 
rozhovory na téma nakupování. Rozlišíme počitatelná a nepočitatelná podst. jména. Stále 
zkoušíme nepravidelná slovesa. 
pí uč. Sedlářová - budeme nadále probírat Unit 4. Téma je jídlo, nakupování, objednávka v 
restauraci. Budeme stále opakovat minulý čas, rozšíříme seznam nepravidelných sloves. 
Nově nám přibude dělení podstatných jmen na počitatelná a nepočitatelná a s nimi 
spojené členy a neurčitá zájmena some a any. Opět nás čekají dva větší testy. 
pí uč. Pavelčáková - Unit 4 - dokončení . kontrolní test za unit. Unit 5 - The world. 
Zeměpisná slovní zásoba. Otázky - Jak daleko, jak vysoký ....počasí, opakování přídavných 
jmen - stupňování. Průběžné testy. 
Pí uč. Farská - budeme pokračovat Unit 4. Ke konci měsíce unitový test + v průběhu menší 
testík z probírané látky. 1. grammar - opakování ne/počitatelná podstatná jména, 2. 
speaking - rozhovor v obchodě, 3. vocabulary - jídlo, recepty 
 

 V březnu pokračujeme další fyz. veličinou -  Hustotou. Čekají nás početní skupinové práce, 
kalkulačka a  seminární práce na jarní prázdniny. Úterý od 14hod možnost doučování či 
opravných testů.    
 

 Prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti. Průběžně testy. 
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 Atmosféra a její složky. Test na hydrosféru.  Pedosféra a její význam. 
 

 Vyzkoušíme si kresbu portrétů spolužáků a hravou malbu optických klamů. 
 

 Zdravá strava, poruchy příjmu potravy, civilizační choroby 
 

 Práce kolem školy, přípravy na jaro 


