
 

 

 
 

PLÁN VÝUKY 21. 9. - 25. 9. 2020 
VI. B 

Předmět   UČIVO HOTOVO 
Cíl 

ČESKÝ JAZYK 
T3 

 
 

 

Mluvnice: Procvičím si učivo z 5. ročníku: stavba slova, vyjmenovaná          
slova. Připomenu si slova nadřazená, podřazená a souřadná. PS str.          
6-7. 
 
 
 
Literatura: Výroba přehledu přečtených knih, vlastní četba. Prosím,        
doneste si svou knihu!!! 
 
 
 
Sloh: Neformální dopis, PS str. 78 

● Umím rozbor stavby slova (poznám kořen, 
předponu, příponu a koncovku), 

● znám vyjmenovaná slova a umím je užít v 
textu, 

● poznám rozdíly mezi slovy nadřazenými, 
podřazenými a souřadnými, umím uvést 
jejich příklady, 

● vyrobím si svůj přehled přečtených knih, 
vystavím ho ve třídě, znám požadavky na 
svou četbu a prezentaci knih,  přečtu 
kousek vlastní knížky  

● umím napsat neformální dopis. 
MATEMATIKA 

T3 
Záporná čísla 
Práce ve školním sešitu, práce s číselnou osou 

● Používám správný symbol pro zapsání 
záporného čísla 

● Zapisuji záporná čísla na číselnou osu 
● Našel/ našla jsem véé=ú§asxyužití 

záporných čísel v běžném životě 
● Vyřešil/a jsem jednoduchou slovní úlohu 

ANGLICKÝ JAZYK 
T3 

(Florián) 

V rámci opatření proti šíření covidu jsou skupiny do odvolání          
sloučeny v rámci jedné třídy, učí pouze M. Laušmanová 

 

ANGLICKÝ JAZYK 
T3 

(Laušmanová) 
 

Bloggers Lekce 3 
My day, my free time 
Ireland 

Znám pá faktů o Irsku 
Popisuju svůj den a volný čas 
Používám přítomný postý čas  



 

ANGLICKÝ JAZYK 
T3 

(Kolbaba) 

V rámci opatření proti šíření covidu jsou skupiny do odvolání          
sloučeny v rámci jedné třídy, učí pouze M. Laušmanová 

 

PŘÍRODOPIS 
T3 

 

Stavba Země - opakování 
Vznik života na Zemi  
Projevy života 
(učebnice str. 8-13) 

Vlastními slovy popíšu jednotlivé vrstvy Země. (už 
bych měl/a umět) 
Vysvětlím, jak se na Zemi objevila voda. 
Vysvětlím, jak vznikl život na Zemi. 
Vyjmenuji projevy života na Zemi. 
Načrtnu a vlastními slovy vysvětlím fotosyntézu. 

DĚJEPIS 
T3 

 

Časová osa. Periodizace dějin. Orientuji se v časové ose. Seznámím se s 
rozdělením etap dějin lidstva.  
Vysvětlím pojmy př.n.l. a n.l. 

ZEMĚPIS 
T3 

 

Sluneční soustava 
práce ve školním sešitu  

● Popíši, jaké je postavení Země a slunce ve 
sluneční soustavě 

● Vyjmenuji planety sluneční soustavy 
● Vysvětlím pohyby planet v soustavě 

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… místo, kde žijeme  Pracuji na svém projektu (znám nejdůležitější 
stavby ve své obci, vím, čím jsou významné), znám 
obecní znak a dokáži ho popsat. 

INFORMATIKA   



 

JINÁ SDĚLENÍ 
T3 

Milí žáci, 
 
děkuji Všem, že dodržujete hygienu (dezinfekce rukou, nošení roušek,         
časté větrání). Hříšníci - prosím, noste si pomůcky na hodiny, bez           
pouzdra a sešitu toho opravdu moc v hodině neuděláte. 
 
Od 23. 9. začíná výuka náboženství ve 14:00. 
 
 
AVÍZO 
28. 9. Státní svátek 
7. 10. pojedeme do Scaly (Brno) na promítání filmu V síti vč.            
přednášky 
 
Milí rodiče,  
 
pokud je dítě nemocné (opravdu stačí i rýma a bolest v krku),            
nechte jej prosím doma, stejně bychom byli kvůli opatřením         
nuceni dítě poslat domů (může odcházet pouze se zákonným         
zástupcem). To platí i v případě nedoléčených dětí. 
Děkuji Všem za spolupráci!:-) 
 
Jídelna připomíná: prosíme o zaplacení obědů! 
 
Přihlašování na kroužky bude spuštěno na odkazu       
http://krouzky.bezkysliku.cz/ od neděle 13.9. do neděle 20.9.!!!       
Některé kroužky mají svoji kapacitu účastníků, tedy může se stát, že           
kvůli obsazenosti už nebude možné se přihlásit. O termínu zahájení          
kroužků Vás budeme dle aktuální situace informovat. Kroužky budou         
spuštěny dle vývoje situace. 

Pohodové podzimní dny!:-) 
Lucka a Katka 

 

 

 

http://krouzky.bezkysliku.cz/

