
  

TŘÍDA VI. 

  

 

TÝDENNÍ PLÁN Č.6. OD 10.10. - 14.10.2022 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 

(Drábková) 

T6 

 

ve středu 12.10. diktát  

na předpony s, z, vz 

Opakování - pravopis. 

 

Diktát na předpony s, z, vz. 

 

Sloh - mluvní cvičení.  

 

Čtvrtek 2. a 3. vyuč. hod.  - SCIO testy. 

 

Čtenářská dílna. 

Procvičím si psaní předpon s, z, vz na Umíme 
to.org. 

 
 
 
 
 
Čtu svou oblíbenou knihu a odpovím na zadané 
otázky. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T6 

Unit 0D: My new daily routine 
str. 18+19 
přítomný průběhový čas/přítomný prostý 
 
 

 
Popíšu, co kdo právě dělá.  
Rozliším, kdy použít jeden z přítomných časů. 
Popíšu svůj denní rozvrh. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Dvořák) 

T4 

Unit 1, sports, healthy lifestyle  

MATEMATIKA 
                (Doležel)  

Po - TEST - sčítání a odčítání desetinných čísel a 

násobení a dělení 10 a 100 

V úterý v půlených hodinách budeme psát  

SCIO testy 



T6 Desetinná čísla - násobení a dělení  

Převody jednotek 

 

 

 

PŘÍRODOPIS 
(Smékalová) 

T6 

Život na zemi: 

-teorie, projevy a podmínky života  

Orientuji se v různých názorech na vznik života na 

Zemi.Rozliším základní podmínky života. 

ZEMĚPIS 
(Walsbergerová) 

T6 

Země - základní údaje, rovnoběžky a poledníky, 
určování souřadnic.  Opakování - samostatná práce 
 

Na modelu Země  najdu poledníky a rovnoběžky. 

Nakreslím  jižní a severní polokoule, stejně jako 

západní a východní polokoule.   

FYZIKA 
(Doležel) 

T6 

 

Fyzikální veličiny - rozměr těles a délka 

 

 

INFORMATIKA 
(Jirásek) 

T6 

Práce v textovém a grafickém editoru  

DĚJEPIS 
(Dvořák) 

T6 

Pravěk - test 

První civilizace 

 

VÝCHOVY 
T6 

V TV chodíme ven, proto je vhodná mikina, tepláky. Prosím o spolupráci,  promluvte se svými dětmi, někteří/ 

některé tvrdí, že mohou cvičit jen v trenkách a tričku. Děkuji! 

JINÁ SDĚLENÍ 
T6 

Dobrý den, tento týden nás čeká  Národní testování SCIO, vše proběhne během vyučování. V úterý bude matematika 

1.,2. hodinu, ve čtvrtek bude čeština 1.,2. hodinu a v pátek 2. hodinu budou testy OSP.  Výsledky budou zpřístupněné 

pro 6. třídy po 3. listopadu.  Zde podrobnosti: https://testovani.cz/Projekt/4/narodni-

testovani?kod=KODSKOLY&utm_source=IM&utm_medium=NT&utm_campaign=podzim&utm_content=info 

Plánujeme v říjnu najít téma našeho třídního projektu a necháváme již  na šesťácích. Vše odstartujeme odpoledními  

https://testovani.cz/Projekt/4/narodni-testovani?kod=KODSKOLY&utm_source=IM&utm_medium=NT&utm_campaign=podzim&utm_content=info
https://testovani.cz/Projekt/4/narodni-testovani?kod=KODSKOLY&utm_source=IM&utm_medium=NT&utm_campaign=podzim&utm_content=info


a večerními aktivitami   20.10.  s možností přespání ve škole.  V pondělí dám všem  návratku, prosím do pátku o 

vyplnění a vrácení.  Po domluvě budeme pravděpodobně sami péct nebo objednávat  pizzu k večeři, k páteční snídani 

a svačině nám holky nachystají v domácnosti sladké i slané dobroty. Prosím pomalu chystejte spacák, pyžamo, 

karimatku, polštářek…a hlavně chuť a nadšení společně hledat, třídit a přemýšlet nad TŘÍDNÍM projektem.  

Přeji krásný víkend! Míša Walsbergerová 

 
 

 

 

 


