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VI. B

Předmět UČIVO HOTOVO
Cíl mám splněn, když...

ČESKÝ JAZYK
T39

Uzavírání známek, zhodnocení pololetí

Práce s textem

Pracuji s textem, umím odpovědět na otázky.

MATEMATIKA
T39

Práce s tabulkou a grafem - přímá a nepřímá úměra ● správně doplním tabulku
● z tabulky vytvořím graf
● vyčtu z tabulky a grafu správné informace

ANGLICKÝ JAZYK
T39

(Laušmanová)

Bloggers 2: School life
Aktivity ve škole, přítomný prostý čas
Str. 15-17

Popíšu, co dělám a nedělám ve škole.
Popíšu svůj volný čas

PŘÍRODOPIS
T39

Kroužkovci:
● další zástupci kroužkovců

Členovci - obecně
Pavoukovci - úvod

+ Dokončíme laboratorní protokoly

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
T39

Řím ● Seznámím se s historií starověkého Říma



ZEMĚPIS
T39

Kulturní a přírodní krajina v ČR ● Uvede příklad kulturní a přírodní krajiny v
ČR, krátce je charakterizuje a uvede jejich
pozitiva a negativa z pohledu člověka i
přírody.

FYZIKA
T39 TEST - elektrický proud v kapalinách a plynech, bezpečnost práce s

elektřinou, zkrat, elektromagnet

IVT
T39 Video - titulky, zvuk, závěr a úvod

Movie maker

OBČANSKÁ VÝCHOVA
T39

Rodokmen Na hodinu donesu svůj vytvořený rodokmen z
hodiny výtvarné výchovy, představím ho ostatním.

JINÁ SDĚLENÍ
T39

Milí žáci,

v pondělí Vás čeká 0. hodina tělesné výchovy. Ve škole proběhne v průběhu pondělí
PCR testování, netestujete se tedy hned před nultou hodinou.

14. 6. - Závěrečná pedagogická rada (uzavírání známek, absencí - prosím o
doplnění omluvenek)

16. 6. společné hry na zahradě školy

17. 6. školní výlet (více info tento týden)

18. 6. track ke  kaolinskému jezírku v Maršově (spojeno s piknikem)

Pohodový týden, těšíme se na Vás! K + L


