
  

TŘÍDA VI. 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN Č.4. OD 26.09. - 30.09.2022 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 

(Drábková) 

T4 

 

v úterý 27.9. doplňovačka 
na vyjmenovaná slova  
a pravopis bě/bje, pě, 

vě/vje, mě/mně 

Opakování ze 4. ročníku - pravopis.  

 

 

Sloh - mluvní cvičení. Dopis. 

 

 

Práce s textem. 

Procvičím si pravidla psaní i/y, ě/je, mě/mně, 
ú/ů, předložky s/z.  

 
Seznámím se s tímto slohovým útvarem. 
 
Čtu s porozuměním, rozvíjím svou čtenářskou 
gramotnost.  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T4 

Unit 0C: I am jogging 
str. 16+17 
 
 

Popíšu, které koníčky mám a nemám rád/a.  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Dvořák) 

T4 

Unit 1, sports, healthy lifestyle  

MATEMATIKA 
                (Doležel)  

T4 

 

TEST - Opakování učiva 5. ročníku - zlomky, desetinné 

číslo, základy geometrie 

 

Rýsovací potřeby, prosím s sebou 



PŘÍRODOPIS 
(Smékalová) 

T4 

Obaly Země - dokončení skupinové práce. Znám stavbu planety Země. 

ZEMĚPIS 
(Walsbergerová) 

T4 

Země - základní údaje, pracujeme s textem metodou 
INSERT.  
 
 

Na modelu Země  najdu poledníky a rovnoběžky, 

Ukážu jižní a severní polokoule, stejně jako západní a 

východní polokoule.   

FYZIKA 
(Doležel) 

T4 

 

Atom jeho model a molekula 

 

INFORMATIKA 
(Jirásek) 

T 

—  

DĚJEPIS 
(Dvořák) 

T4 

Pravěk - test 

První civilizace 

 

VÝCHOVY 
T4 

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 
T4 

 Dobrý den, děkuji za vaše vzorné platby PS a KP,  dostala jsem od paní účetní pochvalu. Preventivní program 

- Dobrodružství dospívání proběhl ku spokojenosti paní lektorky a dle zpětné vazby i šesťáků. Cituji ze 

zprávy: …” Atmosféra ve třídě: Žáci byli hovornější spíše v první hodině (znali hodně informací k tématu vzniku lidského 

života a dokázali je spojit do souvislostí nebo položit zajímavou otázku). V druhé hodině, kdy se mluvilo o věcech, které se 

jich teď přímo týkají nebo budou brzy týkat, byli žáci mnohem mlčenlivější, což bylo zřejmě spojeno se studem. …Kázeň ve 

třídě: …”Zcela bez problémů. Žáci se navzájem respektovali, jen občas si možná ze sebe navzájem dělali trochu legrácky. 

Dokázali nechat mluvit jen jednoho, neskákat si do řeči. …” A dobrou zprávou je, že program byl levnější, paní 

Grünwaldová přijela busem, tudíž nám zbylo 35,-/ na žáka.  Peníze bych vložila do našeho fondu, kde má 

každý z loňska 23,- Prosím, napište mi, pokud s tím nesouhlasíte.  



VE STŘEDU JE STÁTNÍ SVÁTEK a V PÁTEK BUDE OLYMPIÁDA - SPORTOVNÍ DEN PRO DRUHÝ STUPEŇ-

VENKU. Venku budou všichni, kdo necvičí je na stanovištích jako pomocník.   

 

Přeji vydařený víkend! Míša Walsbergerová 

 
 

 

 

 


