
 

 

 
 

PLÁN VÝUKY 5. 10. - 9. 10. 2020 
VI. B 

Předmět   UČIVO HOTOVO 
Cíl mám splněn, když... 

ČESKÝ JAZYK 
T5 

 
 

 

Mluvnice: Předložky s/se, z/ze; psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě,         
mně/mě, zdvojené souhlásky n/nn. PS str. 8-9. Slovní druhy. 
 
Literatura: prezentace knihy (Crhová, Konečná) 
 
V pátek si představíme erby a koleje, které jste skvěle vymysleli a            
nakreslili. 

● Ovládám pravopis (správně píšu předložky, 
skupiny bě/bje, vě/vje, pě, mně/mě, 
zdvojené souhlásky). Popíšu pravidla jejich 
používání, 

● uvedu slovní druhy, poznám a určím je ve 
větě. 

 
MATEMATIKA 

T5 
Desetinné číslo, zlomek 
Pracovní sešit z páté třídy, druhý díl (kdo jej nemá, dostane kopii) 

● Bezchybně převedu desetinné číslo na 
zlomek 

● Bezchybně převedu zlomek na desetinné 
číslo 

● Sčítám a odčítám zlomky se stejným 
jmenovatelem 

● Sčítám a odčítám desetinná čísla 
ANGLICKÝ JAZYK 

T5 
(Florián) 

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

 

ANGLICKÝ JAZYK 
T5 

(Laušmanová) 
 

Bloggers Lekce 3 
My timetable 
What time is it? 
 

Popisuju svůj den a volný čas 
Používám přítomný prostý čas  
Sdělím, kolik je hodin. 
Popíšu svůj rozvrh. 

ANGLICKÝ JAZYK 
T5 

(Kolbaba) 

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

 



 

PŘÍRODOPIS 
T5 

 

Písemné opakování - Planeta Země, vznik života na Zemi (uč. str. 8-11) 
Vztahy mezi organismy- procvičování. 

Ověřím si své znalosti o sluneční soustavě a vzniku 
vesmíru, o stavbě planety Země a vzniku života na 
ní. 
Zopakuji si a procvičím učivo oprojevech života a 
vztazích mezi organismy. 

DĚJEPIS 
T5 

 

Časové vymezení, charakteristika a dělení období pravěku.  
 

Vyjmenuji alespoň 5 hesel pro charakteristiku 
pravěku. 
Vyjmenuji základní rozdělení  pravěku a 
odůvodním jejich název.  

ZEMĚPIS 
T5 

 

Sféry Země ● Vyjmenuji sféry Země 
● Každou sféru popíši alespoň jednou větou 

FYZIKA 
T5 

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 
T5 

 

Domov je tam, kde… místo, kde žijeme  Odprezentoval/a jsem spolužákům svůj projekt o 
mé obci, který splnil všechna kritéria a byl/a jsem 
za něj ohodnocena. 

JINÁ SDĚLENÍ 
T5 

Milí žáci a rodiče,  
 
Ve středu 7. 10. jedeme do brněnského kina Scala na promítání filmu 
V síti a následnou besedu s tvůrci filmu. Na představení vybíráme 80            
Kč. (Vše by mělo být pokryto z třídního fondu, pokud ovšem dítě            
zaplatilo již za září/říjen). Obědy jsou Všem odhlášeny. Nově je v           
jednání soukromý autobus, jak pojedeme, Vám zavčas sdělíme. 
 

Krásný podzim a hodně sil nám Všem! 
L + K 

 

 

 


