
  PLÁN VÝUKY OD 5. 6. 2017 DO 9. 6. 2017 
 

 TŘÍDA VI.  
 

Předmět Učivo Písemka Poznámka 

ČESKÝ JAZYK 
T38 

Hláskosloví 
(uč. 89-9) 

- opakování o hláskách 

Spisovná a nespisovná 
výslovnost 

(uč. 90-93/tabulky) 
- výslovnost souhláskových skupin 
- ztráta znělosti na konci slov 
- výslovnost stejných hlásek 
- splývání hlásek 

  

ANGLICKÝ 
JAZYK 

(Kolbaba) 
T38 

Dates, listening and speaking 
Ordinal numbers 

Reading and comprehension 
 

6. 6. - test na základní slovíčka  
Sešit, pracovní sešit a učebnici s sebou! 

ANGLICKÝ 
JAZYK 

(Laušmanová) 
T38 

Lesson 2 -  
přítomný prostý/průběhový čas 
my favourite animals 

 
 

 

MATEMATIKA 
(Kosová) 

T38 

Opakování látky 6. ročníku  Nosit ARITMETIKU (geometrii ne) a NADÁLE 
rýsovací potřeby: Pravítko s ryskou, druhé 
pravítko, tužka č.3, kružítko, ÚHLOMĚR. 

PŘÍRODOPIS 
T38 

Kroužkovci, členovci   

DĚJEPIS 
T37 

Kultura starověkého Řecka   

ZEMĚPIS 
T37 

Světová doprava a cestovní ruch  Pracovní list, práce s atlasem 



FYZIKA 
T37 

Účinky elektrického proudu a 
elektrické spotřebiče 
 

  

Jiná sdělení 
T38 

Pátek 9. 6. - EKO - den s Kometou  
Na EKO Dni budou na účastníky čekat soutěžní stanoviště s různě obtížnými úkoly. Většina z nich bude zaměřena na ekologií a 
část i na hokejové prostředí Komety Brno. 

  

Program: 9. 6. 2017 

8:30 – 9:00 - příjezd dětí, přiřazení EKO týmu (hráč HC Kometa Brno, zástupce Lesů města Brna) 

9:00 – 11:00 – edukativní cesta, čištění prostoru Lesy města Brna 

11:00 – 12:30 – vyhlášení výsledků, přehlídka záchranných složek, podpisová akce „A“ týmu HC Kometa Brno, doprovodný 
program, odjezd 

  

Místo akce-  Lesy města Brna, prostory nad obcí Deblín 

Toalety – zajištěny na hřišti 

Jídlo - drobné občerstvení děti obdrží po skončení edukativní cesty (svačinu s sebou), možné zakoupit i na hřišti 

Skupina obdrží – rukavice (1 rukavice os.), kleště (1 ks na skupinu), kvíz, pytle na třídění odpadu 

S sebou – svačinu, pevnou obuv, v případě nepříznivého počasí pláštěnku, vědomosti, soutěžní obal 

Číslo skupiny –  20, 21, 22, 23 (šesťáci budou asi skupina 22)  

 

Upozorňujeme, že kroužky probíhají pouze do konce května.  

 


