
PLÁN VÝUKY 31. 5. - 4.6. 2021
6. A

Předmět UČIVO HOTOVO
JINÁ SDĚLENÍ

T38
Směle pokračuje ve výuce naživo.

● V pondělí 31.5. se budete testovat, opět až v
naší třídě.

● Od pondělí může TV probíhat i v tělocvičně.
Vezměte si vhodné oblečení na převlečení a
obuv.

● V hodině OSV se pobavíme o vašich návrzích
na jednodenní školní výlety, které
proběhnou od 15.6. do 18.6.

ČESKÝ JAZYK
T38

Opakování
Slovesa
Větné členy - podmět a přísudek
Druhy podmětu a přísudku
Práce s textem

Určím ve větě podmět a přísudek.
Určím druhy podmětu.

MATEMATIKA
T38

Opakování - počítání s desetinnými čísly,
zaokrouhlování
Práce s tabulkou a grafem - přímá a nepřímá úměra

● zaokrouhluji desetinná čísla
● správně doplním tabulku
● z tabulky vytvořím graf
● vyčtu z tabulky a grafu správné

informace



ANGLICKÝ JAZYK
T38

(Florián)

Ověřování znalostí:
ne

Bloggers 2 UNIT 0 Moving school
● There is/are
● Amelia´s video
● My school

1. Opakuji vazbu There is/are.
2. Rozumím videu a pokládám

otázky.
3. Znám slovní zásobu škola.

PŘÍRODOPIS
T38

Ověřování znalostí: -

Kroužkovci:
● další zástupci kroužkovců

Členovci - obecně
Pavoukovci - úvod

A NEBO TAKY PŮJDEME LABOROVAT ;-)

Cíl pro tento týden:
● vím, podle čeho dostala skupina

kroužkovců svůj název
● uvádím minimálně 3 zástupce
● vysvětlím prospěšnost žížaly v

půdě
Členovci, pavoukovci:

● charakterizuji skupinu - stavba
těla, potrava

● uvádím alespoň 3 zástupce

DĚJEPIS
T38

Řím Seznámím se s historií starověkého
Říma.

ZEMĚPIS
T38 TEST - Sídla, migrace, zemědělství V pátek jsme na test opakovali

FYZIKA
T38 Elektromagnet + opakování učiva

Co se stane když vodič omotám kolem
kovu či magnetu  a pustím do něj

elektrický proud?

INFORMATIKA
T38

Reklama na internetu
Cookies

Všímám si reklamy na internetu a
uvědomuji si, jak cílí právě na mě



OBČANSKÁ VÝCHOVA
T38

Rodinná výchova Orientuji se v pojmech týkajících se
rodiny.


