
 

 

 
 

PLÁN VÝUKY 21. 9. - 25. 9. 2020 
6. A 

 
 

Předmět 
(kam směřuji) 

  UČIVO HOTOVO 
 

 
ČESKÝ JAZYK 

T3 
 

Opakování učiva z 5. ročníku. 
 

Znám druhy hlásek. 
Umím určit slovní druhy. 
Umím určit kořen, předponu a příponu.  
Umím vyjmenovat vyjmenovaná slova. Znám také slova 
příbuzná. 
Vím, co jsou slova nadřazená, podřazená, souřadná. 

MATEMATIKA 
T3 

 

Obsah čtverce, obdélníku a pravoúhlého 
trojúhelníku 
práce ve školním sešitu, slovní úlohy 

● Vysvětlím pojem obsah 
● Používám správné jednotky obsahu 
● Vypočítal/a jsem obsah čtverce, obdélníku, 

pravoúhlého trojúhelníku 
● Vyřešil/a jsem slovní úlohu 
● Našel/našla jsem využití v běžném životě 

ANGLICKÝ JAZYK 
T3 

(Florián) 

Numbers, Maths, Dates 
Using English Alphabet 
Colours 
Imperative 

Počítám i v anglickém jazyce 
Určuji data z kalendáře v angličtině 
Vyhláskuji jakékoliv anglické slovo 
Pojmenovávám barvy anglicky 
Užívám rozkazovací způsob a rozpoznám ho v anglické 
řeči 



 

ANGLICKÝ JAZYK 
T3 

Laušmanová 

skupiny spojeny v rámci opatření proti Covidu, učí        
pouze P. Florián (v případě jeho nepřítomnosti R.        
Kolbaba) 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
T3 

Kolbaba 
 

skupiny spojeny v rámci opatření proti Covidu, učí        
pouze P. Florián (v případě jeho nepřítomnosti R.        
Kolbaba) 

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

PŘÍRODOPIS 
T3 

Stavba Země 
Vznik života na Zemi  
Projevy života 
(učebnice str. 8-10) 

Vlastními slovy popíšu jednotlivé vrstvy Země.  
Vysvětlím, jak se na Zemi objevila voda. 
Vysvětlím, jak vznikl život na Zemi. 

DĚJEPIS 
T3 

 

Čas - orientace, časová osa 
Základní periodizace dějin 

Orientuji se na časové ose. 
Rozumím zápisu století, tisíciletí. 
Znám základní epochy lidských dějin. 

ZEMĚPIS 
T3 

Vesmír a naše planeta Země. Tvar a rozměr Země Měl bych vědět základní informace o Vesmíru a naší planetě 
Zemi. Dozvím se jaký tvar má planeta Země a jaké jsou její 
rozměry. 

FYZIKA 
T3 

Atom a molekula Vím jaké jsou základní tři skupenství a jak se nazývají přeměny 
mezi nimi. Dále se dozvím jaké jsou  nejmenší části z kterých se 
skládají látky a tělesa. 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
T3 

Domov je tam, kde...  Pracuji na projektu o svém městě.  
(Znám nejdůležitější stavby ve své obci. Vím, čím jsou 
významné. Znám znak své obce, umím ho popsat.) 

JINÁ SDĚLENÍ 
T3 

Milí rodiče,  
23.9. ve 14:00 se koná první hodina náboženství. 
Prosím o kontrolu, zda mají žáci zaplacené obědy. (platí 
se měsíc předem, tedy v srpnu na září, v září na srpen, 
atd..) 
Sledujte prosím Edookit. 

 

 

 


