
PLÁN VÝUKY OD 9. 12. 2019 DO 13. 12. 2019 
 

 TŘÍDA 6.B  
 
 

 Předmět Učivo Písemné práce Poznámky 

ČESKÝ JAZYK 
T15 Přídavná jména 

13. 12. Písemné opakování - slovní 
druhy, koncovky pod. jmen, pád, 
číslo, rod, vzor, odchylky ve 
skloňování. 

Čtenářský deník 
- termín 19. 12. 
(případně 6. 1.) 

MATEMATIKA 
T15 

Desetinná čísla - sčítání, 
odčítání, násobení 

17. 12. Písemné opakování - 
desetinná čísla (zaokrouhlování, 
zápis, číselná osa, porovnávání, 
+, -), geometrické útvary v 
rovině - typy - poznat a 
načrtnout 

Zkoušení u 
tabule. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T15 
Unit 6D: Clothes   

 

Pátky jsou 
známkovací dny 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Florián) 

T15 

Project I. Unit 6 People 
Appearance, describing 

people, sloveso to be, present 
continuous 

  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Kolbaba) 

T15 

Unit 6 revision   

PŘÍRODOPIS 
T15 

 

Houby - zástupci pá 13. 12. - Houby - 
poznávačka (na ploše třídního 
počítače je již od pátku 29.11. 
prezentace na přípravu, seznam 
hub k poznávačce v sešitě), test 
na teorii bude v příštím týdnu 

 

DĚJEPIS 
T15 

Přední východ 

Egypt 

  

ZEMĚPIS 
T15 

Skleníkový jev TEST - Atmosféra a 
hydrosféra 

 

FYZIKA 
T15 

Pohyb a rychlost + 
opakování na test 

 

  



INFORMACE PRO 
RODIČE 

T15 

● Dne  16. 12. vyjedem s další skupinou žáků do Domova sv. Alžběty na 
Žernůvce. S sebou přesně 8 Kč. Sháníme ořechové skořápky na 
lodičky. Pokud máte nalouskáno, budeme rádi za příspěvek. 
 

● Od tohoto týdne se Vaše děti budou již pravidelně potkávat s novým 
panem učitelem Dominikem Rampulou (Vv) a taktéž s paní učitelkou 
Šárkou Halámovou (Ov). Ke změnám došlo z důvodu odchodu p. uč. 
Jany Jamborové na mateřskou dovolenou :). 
 

● Děti mají na vánoční besídku donést dárek, který poputuje do třídní 
tomboly. Dárek by měl být univerzální a v hodnotě cca 50 Kč - tedy 
nějaká drobnost :). 
 

● Z časových důvodů Vám již týdenní plán nebudu zasílat extra na 
Edookit. Stáhněte si jej, prosím, ze stránek školy. Děkuji za pochopení. 
Plány jsou viditelné vždy od sobotního rána. 
 

● Termíny dalších třídních programů: 
○ 17. 1. 2020 Vědomá komunikace 
○ 13. 3. 2020 Umíme spolupracovat 
○ 15. 5. 2020 Třída jako tým 

 
S přáním pěkného týdne 

 
Romana Malásková, Nina Kolegarová, Irena Špičková 

 


