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Předmět 

(kam směřuji) 
  UČIVO 

Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam napíšu 
HOTOVO 

Co budu mít uděláno 
 

ČESKÝ JAZYK 
T1 

Připomenu si to, co už 
umím a seznámím se s 

učivem 6. ročníku 

Zopakuji si učivo z 5. ročníku a seznámím se s učivem 6. 
ročníku. 

Budu vědět, co mě čeká :-). 

MATEMATIKA 
T1 

Seznámím se s výukou 
matematiky v 6. třídě 

Dozvím se základní informace a dostanu potřebné materiály. 
 
Obsah: 

● Pracovní sešit B str. 8,9 
● Počítání příkladů do školního sešitu 

● Dozvěděl/a jsem se 
informace o výuce 
matematiky 

● Dostal/a jsem všechny 
materiály 

● Vypočítám obsah daného 
útvaru 

● Používám správné jednotky 
● Převádím jednotky obsahu 

ANGLICKÝ JAZYK 
T1 

(Florián) 
Opakuji si slovní 

zásobu a základní 
fráze 

Bloggers 1, Unit 0-1  
Opakování slovní zásoby a základních frází. 

Zopakováno. 



ANGLICKÝ JAZYK 
T1 

(Laušmanová) 

My holiday Naladím se znovu na angličtinu 

ANGLICKÝ JAZYK 
T1 

(Kolbaba) 
Úvodní hodina 

Zjištění stavu vědomostí a dovedností po karanténě a 
prázdninách 
Připomenutí učiva z minulého ročníku 

Uvědomil/a jsme si, jak umím 
používat anglický jazyk 
Připomenul/a jsem si dříve 
probíraná témata a okruhy 

PŘÍRODOPIS 
T1 

Cílem je seznámit se 
navzájem a s 

přírodopisem v 6. 
třídě. 

Vzájemné představení. 
Plán nového učiva pro tento školní rok. 
Organizace a pravidla - co, kdy, kde a jak po vás mohu chtít já 
a co po mně můžete chtít vy. 

Mám aspoň trochu jasno v tom, co 
mě v příštích měsících čeká :-) 

DĚJEPIS 
T1 

Základní informace o tom, jak budeme fungovat v dějepise.         
Vzájemné seznámení. Vzpomeneme stručně učivo z 5.třídy. 

Budu vědět, co mě čeká v dějepise v 
6.třídě. 

ZEMĚPIS 
T1 

Seznámím se s výukou 
zeměpisu v 6. třídě 

Dozvím se základní informace a dostanu potřebné materiály. 
 
Vesmír - co vše o něm vím? 

● Dozvěděl/a jsem se 
informace o výuce zeměpisu 

● Dostal/a jsem všechny 
materiály 

● Řeknu alespoň 5 informací o 
vesmíru 

FYZIKA 
T1 

Úvod do předmětu - řekneme si o čem fyzika pojednává a co            
nás tento rok bude v předmětu čekat + organizace výuky. 
Těleso a látka 

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
T1 

Tento týden nám nevyjde, seznámíme se s ní v pondělí 14. 9.   

INFORMATIKA 
T1 

Úvodní hodina 

Odhalení témat na nový školní rok - luštění šifer 
Plán na nový školní rok 

 



JINÁ SDĚLENÍ 
T1 

Milí žáci, 
 
7. září se sejdeme v 8.25 ve třídě. V 9.00 se přesuneme (dle             
počasí) ven/do tělocvičny na slavnostní zahájení školního       
roku. Předpokládaný konec je v 10.00, kdy se všichni         
rozejdeme domů. Rodiče mají zákaz vstupu do budovy školy.  
 
8. a 9. září budou probíhat třídnické hodiny (zkrácené         
vyučování do 12.35), poté je možné odejít na oběd a do klubu.            
Od čtvrtka bude již probíhat výuka podle rozvrhu. 
 

Těším se na Vás!:-) p. uč. Katka 

 

 


