
 

 

 
 

PLÁN VÝUKY 5. 10. - 9. 10. 2020 
6. A 

 
 

Předmět 
(kam směřuji) 

  UČIVO HOTOVO 
 

 
ČESKÝ JAZYK 

T5 
 

Slovní druhy  
Mluvnické kategorie podstatných jmen 
 
9.10. - písemná práce - opakování z 5. třídy 
 

Určím slovní druhy slov ve větě. 
Přiřadím podstatná jména ke vzorům. 
Rozlišuji podstatná jména konkrétní a abstraktní. 
Rozlišuji podstatná jména pomnožná, hromadná, látková.  
Napíši minimálně 5 vět volným psaním na zadané téma.  

MATEMATIKA 
T5 

 

Počítání s desetinnými čísly 
Pracovní sešit z páté třídy (kdo nemá, dostane kopii) 
str. 26, 27, 28, 41/2 

● Bezchybně zapisuji desetinná čísla a zaznamenávám 
je na číselnou osu 

● Bezchybně převádím desetinná čísla na zlomky a 
naopak 

● Bezchybně sčítám a odčítám desetinná čísla 
ANGLICKÝ JAZYK 

T5 
(Florián) 

Bloggers Unit 1 D 
Mia´s email to Hans 
6. 10. Test There is/are, prepositions 

Umím napsat mail kamarádovi a popsat v něm svoji 
školu a třídu za použití vazby There is/are a předložek 
nex to, between a opposite.  

ANGLICKÝ JAZYK 
T5 

Laušmanová 

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

 



 

ANGLICKÝ JAZYK 
T5 

Kolbaba 
 

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

 

PŘÍRODOPIS 
T5 

Vztahy mezi organismy Vysvětlím vlastními slovy pojmy producent, konzument, 
reducent a uvádím k nim příklady. 
Vytvářím potravní řetězce z organismů žijících u nás. 
Vysvětlím vlastními slovy pojmy symbióza, predace, 
parazitismus a uvádím příklady těchto potravních vztahů. 

DĚJEPIS 
T5 

 

Základní periodizace dějin Vyjmenuji a charakterizuji 5 základních epoch lidských dějin. 

ZEMĚPIS 
T5 

Vysvětlíme si si princip časových pásem a změn        
času na naší Zemi. 

Vím jaké pohyby vykonává naše planeta Země a na co mají tyto 
pohyby vliv. 

FYZIKA 
T5 

Dokončíme fyzikální veličinu délky a procvičíme      
převody jednotek délky. 

Vím, že tělesa a látky lze popsat pomocí fyzikálních veličin. 
Umím je vyjmenovat a rozumím jak se zapisují a že mají 
jednotku. 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 
T5 

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 
T5 

Ve středu 7. 10. jedeme do brněnského kina Scala         
na promítání filmu V síti a následnou besedu s         
tvůrci filmu. Nejpozději v pondělí vybíráme 80 Kč        
na představení a podepsanou návratku. Cestu      
uhradíme z třídního fondu. Oběd bude dětem       
hromadně zrušen.  

 

 

 


