
  

TŘÍDA VI. 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN Č.3. OD 19.09. - 23.09.2022 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 
(Drábková) 

T3 

Opakování ze 4. ročníku - pravopis.  
 
 
 
Sloh - mluvní cvičení. Úvod k výuce slohu. 

Zopakuji si psaní i/y, s/z, ě/je, n/nn. 
Procvičím si vybraná cvičení z učebnice 
(str.7-8), prac. sešitu (str.7-9)  
a na web. portálu Umíme to.org. 
 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T3 

Unit 0B: School life  
str. 14-15 
 
 

Popíšu svoji školu. Pojmenuju činnosti ve 
škole. Popíšu školní pravidla.  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Dvořák) 

T2 

Pronunciation, minimal pairs Umím vyslovit æ, ð, θ 

MATEMATIKA 
                (Doležel)  

T3 

 

Opakování učiva 5. ročníku - zlomky, desetinné číslo, základy 

geometrie 

Rýsovací potřeby, prosím s sebou 

PŘÍRODOPIS 
(Smékalová) 

T3 

Planeta Země - střed Země, zemský povrch.  



ZEMĚPIS 
(Walsbergerová) 

T3 

Mapy, planeta Země. 
 
 

Řeknu tři zdroje geografických informací.  

FYZIKA 
(Doležel) 

T3 

 

Těleso a látka 

Skupenství 

 

INFORMATIKA 
(Jirásek) 

T3 

Představení se, seznámení se s třídou, ukázka prací, které 

děti vytvořily v předcházejících letech, tvorba životopisu s 

fotem 

 

DĚJEPIS 
(Dvořák) 

T2 

  

VÝCHOVY 
T3 

Prosíme do hodin TV nosit vhodnou obuv i oblečení,  “odepínatelné” šperky (náramky, náhrdelníky). 

Chodíme i ven, proto je vhodná mikina, případně tepláky (dle počasí). 

JINÁ SDĚLENÍ 
T3 

 Dobrý den, děkuji za vaši účast na třídních schůzkách, jen připomínám již v úterý máme objednaný program 

od organizace Na počátku - Dobrodružství dospívání. Prosím o 75,- ( někteří jste již uhradili) 

na třídních schůzkách. Více informací: …program k všeobecné prevenci, posláním je inspirovat žáky k 

pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství. Žáci 

se seznámí s rozdíly ve stavbě těla muže a ženy, se základy lidské reprodukce, etapami lidského vývoje 

od početí k porodu. Dále se budeme zabývat procesem dospívání, fyzickými změnami v dospívání, 

komunikací a vztahovými dovednostmi pro zodpovědné partnerství. Předpokládaná cena 75,- 

https://napocatku.cz/dobrodruzstvi-dospivani/ 

PO UPŘESNĚNÍ A S OMLUVOU VÁS ŽÁDÁM  o platbu 667,- na účet školy. PŘEHLED VÝDAJŮ: boxy 

85,- Pracáky ČJ 90,- AJ 170,- M 148,- plus na každého 174,- výtvarné potřeby, kancelářské 

potřeby.NEJLÉPE  NA ČÍSLO ÚČTU – 213547755/0600  VS: JMÉNO DÍTĚTE PLUS PRACOVNÍ 

SEŠITY 
i/ 

https://napocatku.cz/dobrodruzstvi-dospivani/
https://napocatku.cz/dobrodruzstvi-dospivani/


 

 

 


