
TÝDENNÍ PLÁN VÝUKY OD 1.11. - 5.11. 2021

TŘÍDA VI.

PŘEDMĚT UČIVO
Co si zopakuji, kde si zopakuji, kam

napíšu

HOTOVO
Co budu mít uděláno

Pracovky
Místo IVT máme pracovky. Budeme

kultivovat prostor školního hřiště. Prosím,
mějte tepláky, mikiny, čepice, šály.

ČESKÝ JAZYK
T10

(Hortová)
středa 3. 11. diktát

Tvarosloví: Slovní druhy
Podstatná jména

Rozlišuji podstatná jména konkrétní
a abstraktní. U podstatných jmen
bezpečně určím mluvnické
kategorie a podstatné jméno
skloňuji podle správného rodu a
vzoru.
Út - čtenářská dílna: doneste si
svou vlastní knihu.
Čt - poslední hodina, která bude
věnována tvorbě komiksu.

MATEMATIKA
TP10

(Doležel)
Desetinná čísla - násobení a dělení

ANGLICKÝ JAZYK
T10

(Zálešák)

Umím říct anglicky, kolik je
hodin. Vyznám se v rozvrhu
hodin, znám názvy předmětů.
Ovládám Wh- questions. Vím,
kdy použít DO a kdy DOES. A
vím, že slovesa ve 3. osobě
jednotného čísla nabývají
koncovku -s.

ANGLICKÝ JAZYK
T10

(Laušmanová)

Unit 4C: My favourite room
str. 78-80

.Popíšu svůj pokoj
Pojmenuju domácí práce

PŘÍRODOPIS
T10

(Zálešák)

Vztahy mezi organismy:
predace, symbióza.

Vím, jaké organismy patří mezi
konzumenty, producenty a
rozkladače. Znám význam

jednotlivých skupin organismů.

DĚJEPIS
T10

(Burian)

první republika, protektorát Čechy a
Morava, období komunistické totality



ZEMĚPIS
T10

(Zálešák)

MAPA.
Práce s mapou.Vrstevnice. Výškopis,

polohopis, popis.

Vím, co znamená měřítko mapy,
GPS souřadnice, název mapy,
mapové pole, legenda.

FYZIKA
T10

(Doležel)
Hmotnost

OBČANSKÁ VÝCHOVA
(Laušmanová)

Hudební výchova Zpěv lidových a umělých písní. Test -
stupnice C dur.

znám noty ve stupnici C dur

Výtvarná výchova
(Sýkora)

Vyškrabávané listy. Příprava podkladu voskovkami a
černou temperou. vyškrabávání

listu, použití reálného listu.

IVT
T10

(Šebesta)

● Principy práce na počítači
● Práce s programy a dokumenty.
● Ve zbývajícím čase vyzkouším 3d

modelování v Tinkercad.com (přihlášení
přes gmail účet)

●Do hodiny mám připravený svůj a)
login na počítač i b) login do
gmailu.
●aktivně se zapojím do výuky
●umím pracovat s programy i

dokumenty
●Na závěr vyplním krátký test - na

papíře nebo v počítači.

INFORMACE PRO
RODIČE

T10

V pondělí proběhne testování na Covid-19.
Pěkný týden Vám přejí

Jan Zálešák, Alena Jůzová a Marcela Bradáčová


