
 

 

 
 

PLÁN VÝUKY 29. 9. - 2. 10. 2020 
6. A 

 
 

Předmět 
(kam směřuji) 

  UČIVO HOTOVO 
 

 
ČESKÝ JAZYK 

T4 
 

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. 
Znám pravidlo psaní předložek s/z a umím ho použít. 
Znám pravidla psaní předpon s/z/vz a umím ho použít.  
Umím vyhledat ve větě podmět a přísudek.  
Rozumím přečtenému textu, dovedu odpovědět na otázky k 
textu. 
Vyzkoušel/la jsem si volné psaní na zadané téma.  

MATEMATIKA 
T4 

 

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 využití záporných čísel v běžném 

životě  
● Vyřešil/a jsem jednoduchou slovní úlohu 



 

ANGLICKÝ JAZYK 
T4 

(Florián) 

Bloggers Unit 1 D 
Welcome to my school! 
There is/are, prepositions 

Umím pojmenovat různé místnosti a učebny ve škole. 
Používám k tomu vazbu There is/are. 
Popisuji svoji školu v Deblíně.  

ANGLICKÝ JAZYK 
T4 

Laušmanová 

skupiny spojeny v rámci opatření proti Covidu, učí        
pouze P. Florián  

 

ANGLICKÝ JAZYK 
T4 

Kolbaba 
 

skupiny spojeny v rámci opatření proti Covidu, učí        
pouze P. Florián 

 

PŘÍRODOPIS 
T4 

Projevy života Vyjmenuji projevy života organismů. 
Vysvětlím, jak jsou organismy přizpůsobeny podmínkám, v 
kterých žijí. 

DĚJEPIS 
T4 

 

Čas - orientace, časová osa 
Základní periodizace dějin 

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

ZEMĚPIS 
4 

Procvičíme si určování zeměpisných souřadnic     
zopakujeme a další hodinu napíšeme test na dosud        
probírané učivo.  

Vím jaký tvar má planeta Země a jaké jsou její rozměry. Znám 
důkazy toho, že je kulatá. Dokážu určovat zeměpisnou polohu a 
popsat zeměpisnou síť. 

FYZIKA 
T4 

TEST - Těleso a látka, skupenství a jeho přeměny,         
atom a molekula 

Vím jak se nazývá nejmenší nedělitelná částice z které jsou 
všechny látky. Dokážu ji namalovat a popsat. Rozumím co je 
prvek co sloučenina a molekula. 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
T4 

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 
T4 

  

 

 


