
 

 

 
 

PLÁN VÝUKY 28. 9. - 2. 10. 2020 
VI. B 

Předmět   UČIVO HOTOVO 
Cíl mám splněn, kdž... 

ČESKÝ JAZYK 
T4 

 
 

 

Mluvnice: Slova nadřazená, podřazená a souřadná (nestihli jsme,        
dovysvětlíme, doděláme) - PS. str. 7 + sešit 
 
 
Literatura ve středu: J. K. Rowling: Harry Potter a Kámen mudrců:           
téma - osud; poezie 
 
 
 
Sloh: Neformální dopis 

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

● učím se kriticky se zamýšlet nad tématem, 
pracovat s básnickým textem, odpovídat na 
otázky, dobře argumentovat, 

● zkouším psát dobrý text v tvůrčím psaní na 
dané téma 

● napíši osobní dopis kamarádovi se všemi 
náležitostmi. 

MATEMATIKA 
T4 

Desetinné číslo, zlomek 
Práce ve školním sešitu 

● Správně zapisuji zlomky i desetinná čísla 
● Vyznačím desetinné číslo i zlomek na 

číselnou osu 
● Sčítám a odčítám zlomky se stejným 

jmenovatelem 
● Sčítám a odčítám desetinná čísla 

ANGLICKÝ JAZYK 
T4 

(Florián) 

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

 

ANGLICKÝ JAZYK 
T4 

(Laušmanová) 
 

Bloggers Lekce 3 
My day, my free time 
Ireland 

Znám pár faktů o Irsku 
Popisuju svůj den a volný čas 
Používám přítomný prostý čas  



 

ANGLICKÝ JAZYK 
T4 

(Kolbaba) 

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

 

PŘÍRODOPIS 
T4 

 

Projevy života 
Vztahy mezi organismy 

Vlastními slovy vysvětlím pojmy producent, 
konzument, reducent a uvádím jejich příklady. 
Vytvářím potravní řetězce z organismů žijících v 
naší přírodě. 
Načrtnu a vlastními slovy vysvětlím fotosyntézu. 

DĚJEPIS 
T4 

 

Periodizace dějin  
práce s textem, práce s časovou osou 

● Z textu vyhledám a vypíši 5 nejdůležitějších 
hesel k dané etapě dějin.  

● Ve skupině diskutuji o zjištěných 
informacích. 

● Zapisuji  jednotlivé etapy do časové osy. 
● Pokusím se stručně prezentovat danou 

etapu dějin ostatním. 
ZEMĚPIS 

T4 
 

Tvar Země, základní rozměry Země, pohyby Země ● Popíši, jaký tvar má Země a čím je způsoben 
● Popíši pohyby, které Země vykonává 
● Vysvětlím důsledky pohybů Země 

FYZIKA 
T4 

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 
T4 

 

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. 



 

JINÁ SDĚLENÍ 
T4 

Milí žáci,  
pokud ve škole chybíte, je vaším úkolem si zjistit, co se ve škole dělo a               
co Vás čeká další týden. Domluvili jsme se, že do TP budeme psát už              
pouze velké písemné práce (čtvrtletky, pololetky), termíny menších        
písemek (diktátů) si zaznamenáváte každý sám do deníčku a         
zjišťujete si je, pokud chybíte, od spolužáků. 
 
Milí rodiče,  
 
děkuji, že necháváte děti doma, pokud jsou nemocné a neposíláte je do            
školy.  
 
Stále ještě vybíráme 470,- na PS a výtvarné pomůcky + 50,- třídní            
fond (září), můžete nosit již na říjen.  
 

Všem vám přejeme příjemný prodloužený víkend!:-) 
L + K 

 

 

 


