
  

TŘÍDA VI. 

  

 

TÝDENNÍ PLÁN Č.7. OD 17.10. - 21.10.2022 

PŘEDMĚT 
  

UČIVO 
 

HOTOVO 
Cíl jsem splnil/a, když... 

ČESKÝ JAZYK 

(Drábková) 

T7 

 

ve čtvrtek 20.10.doplňovačka 

na shodu po. s př. 

Opakování - shoda podmětu s přísudkem. 

 

Sloh - mluvní cvičení. Dopis, e-mail.  

 

Čtenářská dílna. 

Zopakuji si a procvičím pravidla ve shodě po. s př. 
 

 
 

Čtu svou oblíbenou knihu a splním zadaný úkol. 

ANGLICKÝ JAZYK 
(Laušmanová) 

T7 

Unit 0- dokončení a opakování 
str.22-23 
 

 
Ujasním si, co z lekce 1 zvládnu a na čem ještě 
potřebuju pracovat:  
Popíšu, co kdo právě dělá. 
Pojmenuju koníčky. 
Popíšu svůj rozvrh. 
Popíšu činnosti ve škole.  

ANGLICKÝ JAZYK 
(Dvořák) 

T4 

Unit 1, sports, healthy lifestyle  

MATEMATIKA 
                (Doležel)  

T7 

Po - opakování převody jednotek 

ÚT - TEST - převody jednotek 

Desetinná čísla - násobení a dělení  

 



 

 

 

 

PŘÍRODOPIS 
(Smékalová) 

T7 

 Projevy a podmínky života  Jsem odborník na vybraný projev či podmínku života, 

mám ve dvojici hotový výukový plakát a přípravu k 

prezentaci. 

ZEMĚPIS 
(Walsbergerová) 

T7 

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

Na modelu Země  najdu poledníky a rovnoběžky. 

Nakreslím  jižní a severní polokoule, stejně jako 

západní a východní polokoule.   

FYZIKA 
(Doležel) 

T7 

 

Fyzikální veličiny - určení polohy, hmotnost 

 

 

INFORMATIKA 
(Jirásek) 

T7 

Práce v textovém a grafickém editoru  

DĚJEPIS 
(Dvořák) 

T 

Pravěk - test 

První civilizace 

 

VÝCHOVY 
T7 

V TV chodíme ven, proto je vhodná mikina, tepláky. Děkuji za spolupráci, promluva pomohla!  

JINÁ SDĚLENÍ 
T7 

Dobrý den, dle návratek se ve čtvrtek sejdeme téměř celá třída. Začátek plánujeme od 18:00, kdy se seznámíme  s 

kritérii a výstupem.   Preferuji raději méně sladkostí, brambůrek a podobných pochutin, stejně jako sladkého a 

energetické  pití. Pizzu si můžou vybrat zde: https://cdn.website.dish.co/media/ef/8b/4289083/Aktualni-

nabidka.pdf Klidně se mohou domluvit dva, tři a dělit se o ni. K páteční snídani a svačině nám holky nachystají v 

domácnosti sladké i slané dobroty. Prosím ve čtvrtek si donesou šesťáci: spacák, pyžamo, karimatku, polštářek…a 

https://cdn.website.dish.co/media/ef/8b/4289083/Aktualni-nabidka.pdf
https://cdn.website.dish.co/media/ef/8b/4289083/Aktualni-nabidka.pdf


hlavně chuť a nadšení společně hledat, třídit a přemýšlet nad TŘÍDNÍM projektem. TAKÉ UČENÍ NA PÁTEK 

(angličtinu a matematikU). Na páteční svačinu si dovoluji  poprosit někoho z rodičů o jablka pro všechny, 

prosím napište mi přes Edookit.  Přeji krásný víkend! Míša Walsbergerová 

 
 

 

 

 


